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L.

LESSON 1

.DIALOGO BASTI10

1. Bom dia, capitgo.
2. Bom dia, senhor major.

3. 0 senhor 4 o Capitgo Andrade?

4. Sim senhor, senhor major.

5. Eu sou o Major Taylor. Muito prazer.

6. Muito prazer, senhor major.

7. Desculpe, ngo falo bem portugu8s.

8. Ngo senhor, o senhor fala muito bem.

9. Como le chama isto em portugues?

10. Isto e uma granada.

11. Isto 4 uma baionea, capitgo?

12. Sim senhor, isto e uma baioneta.

13. Isto 4 uma bazuca3

14. Sit senhor, isto e uma bazuca.

15. Isto 4 um morteiro, capitio?

16. Sim senhor, isto e um morteiro.

17. Isto 4 uma racgo C?

18. Nao senhor, isto e uma raggo K.

19. Muito obrigado, capitgo.

20. Ngo hA, de clue, senhor major.

21. Ate logo,.capitgo.
22. Ate logo, senhor major.
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LESSON 1

BASIC DIALOGUE

1. Good morning, Captai.
2. Good morning, Major.

3. Are you Captain Andrade?
4, Yes I am, Major,

5. I am M-Jor Taylor. It's a pleasure.
6, The plasure is mine,

7. Please forgive me, but I don't speak Portuguese well,

8, On the contrary, you speak very well.

9. What is this called in Portuguese?
10. This is a grenade,

11. Is this a bayonet, Captain?
12. Yes, sir, this is a bayonet.

13. Is this a bazooka?
14. Yes, sir, this is a bazooka,

15. Is this a mortar, Captain?
16. Yes, sir, this is a mortar.

17. Is this a C ration?
18. No, sir, this is a K ration,

19. Thank you, Captain.
20, Don.lit mention it, Major.

21. So long, Captain.
220 So long, Major.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Bom dia, capitgo.
2. Bora dial senhor major.

3. Como vai o senhor, capitgo?

4. Bem obrigado, e o senhor?

5. 0 quefte isto, capitgo?
6. Isto e um morteiro.

7. 0 que#4 isto, capitgo?

8. Isto e uma bazuca.

9. 0 que,4 isto,capitao?
10. Isto e uma granada.

11. isto 4 uma baione.ta, capitgo?

12. Sim senhor, isto e uma baioneta.

13. Isto 4 uma bazuca, capitgo?

14. Sim senhor, isto 4 uma bazuca.

15. Isto 4 uma granadi, capitgo?

16. Sim senhor, isto e uma granada.

17. Isto 4 uma raga'o C, capitgo?

18. Ngo senhor, isto e uma ragao K.

19. Muito obrigado, Capitgo Andrade.

20. Ngo hA de qug, senhor major.

21. Capitao, ate logo.
22. Ate logo, senhor major.
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PERGUNTAS

1. 0 que 1 isto, tenente?
2. 0 que e isto, general?
3. 0 que e isto, coronel?
4. 0 que e isto, major?
5. 0 que,e isto, capitao?
6. Isto e um morteiro, tenente?
7. Isto e um radar, sargento?
8. Isto e uma bazuca, coronel?
9. Isto e uma ragao K, major?

10. Isto eAuma ragao C, major?
11. 0 que e isto s uma vanada, tenente?
12. 0 que e isto, s um radio, capitao?
13. 0 que e isto, e uma bazuca, general?
14. 0 que e isto, e uma raga() C, sargento?
15. 0 que 4 isto, e uma ragao K, major?
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EXERCfCIOS ORAIS

1, Como vai, coronel?
Vou bem, obrigado.
Como vai o senhor?
Dem, obrigado.
Como vai, capitgo?
Muito bem, obrigado.
Como vai o senhor, major?
Bem obrigado, e o senhor?
Como vai, sargento?
Vou muito bem, obrigado, e o senhor?
Como vai, professor?
Bem obrigado, e o senhor?
Como vai o senhor, tenente?
Vou bem, obrigado, e o senhor?

2. Isto 4 um morteiro?
Sim senhor, isto 4 um morteiro.
Isto e uma bazuca?
Sim senhor, isto 4 uma bazuca.
Isto 4 uma pistola?
Sim senhor, isto e uma pistola.
Isto 4 uma granada?
Sim senhor, isto 4 uma granada.
Isto 4 um revOlver?
Sim senhor, isto 4 um rev6iver.
Isto 4 uma raggo K?
Sim senhor, isto 4,uma raciio K.

3, 0 que,4 isto?
Isto e um morteiro.
O que 4 isto?
Isto 4 um.revikver.
O que 4 isto?
Isto 4 uma granada.
O que,4 isto?
Isto e uma bazuca.
O que 4 isto?
Isto 4 uma pistola

5
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4. Como
Isto
Como
Isto
Como
Isto
Como
Isto
Como
Isto
Como
Isto

se chama isto,
4 uma bazuca.
se chama isto,
e um radar.
se chama isto,
4 uma granada.
se chama isto,
e um morteiro.
se chama isto,
A
e uma ragao K.
se chama isto,
e uma baioneta.

coronel?

sargento?

tenente?

general?

capitgo?

5. 0 senhor falaryem portugues?
Ngo senhor, nao falo bem.
O tenente fala bem ingles?
Ngo senhor, nao fala bem.
O capita() fala bem portuguess?
Nao senhor, nao fala bem.
O major fala bem ingles?
Nao senhor, ngo fala bem.
O general fala bem portugues?
Nao senhor, nao fala bem
O sargento fala bem ingles?
Ngo senhor, nap fala bem.

6. 0,senhor 6 general?
Nao senhor, sou coronel.
O senhor e coronel?
Ngo senho5, sou major.
O senhor e major? .

Nao senho5, sou capitao.
O senhor e capitgo?
Nao senho5, sou tenente.
O senhor e tenente?
Ngo senhor, sou sargento.
O senhor e sargento?
Ngo senhor, sou cabo.



LESSON 2

DY,ALOGO BASICO

L. 2

1. Boa tarde, capitgo, como vai?

2. Bem, obrigado.

3. De que,c8r 4, este 16pis, capitio?

4. tste lapis e amarelo.

5. De que c8r e este livro?
6. nste livro 4 azul.

7. Os cadernos tambem sao azuis, capitio?

8. Ngo senhor, os cadernos sgo verdes.

9. De que cOr 4,esta caneta?
10. Esta caneta e preta.

11. As portas tamb4m sgo prstas?

12. Nao senhor, as portas sao verdes.

13. De que car sao as paredes?
14. As paredes sgo brancas e verdes.

15. De que car e o mapa%
16, 0 mapa e de muitas cores.

17. A mesa e a cadeira sgo amarelas?

18. Sim senhor, a mesa.e a cadeira sgo amarelas.

19. Mut:to bem, capitgo, ate logo.

20. Ate logo, senhor major.
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LESSON 2

BASIC DIALOGUE

1. Good afternoon, Captain, how are you?

2. Very well, thank you.

3. What color is this pencil, Captain?
4. This pencil is yellow.

5. What color is this book?
6. Th.is book is blue,

7. Captain, are the note books also blue?

8. No, sir, the note books are green,

94 What color is this pen?
10. This pen is black.

11. Are the doors also black?
12. No, sir, the doors are green.

13. What color are the walls?
14. The walls are white and green.

15. What color is the map?
16. The map is of many colors.

17. Axe the table and the chair yellow?
18. Yes, sir, the table and the chair are yellow,

19. Very well, Captain, so long.
20. So long, Major.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Boa tarde, senhores, como vac)?

2. Muito bem, obrigado.

3. De que ar 4 ssta cadeira?
4. sta cadeira e amarela.

5. De que car 4 esta,mesa?
6. Esta mesa tambem e amarela.

7. 0..mapa 4 amarelo?
8. Nao senhor, o mapa e de muitas cares.

9. A.yedra tambem 4 de muitas cares?

10. Nao senhor, a pedra e verde.

11. De que ar sgo as paredes?
12. As paredes sgo brancas e verdes.

13. Este 16pis 4,vermelho?
14. Ngo senhor, este 16pis e amarelo.

15. De que ar 4 gste livro?
16. Aste livro 4 azul.

17. Os cadernos tambem sao azuis?

18. Nao senhor, os cadernos sgo verdes.

19. De que,c8r e gste 16pis?

20. Este lapis e vermelho e azul.

21. De que ar sgo as cadeiras?
22. As cadeiras sgo amarelas.

9



L. 2

23. Esta caneta 4 preta?
24. Sim senhor, esta canet3 4 preta.

25. De que cOr sgo este livro e,este caderno?
26, 0 livro e azul e o caderno e verde.

27. Muito bem, senhores, ate logo.
28. Ate logo, professor.

PERGUNTAS

1. Como vao os senhores?
2. Como vai o senhor, tenente?
3. Como vaiAo senhor, professor?
4. De que cosr e este mapa?
5. De que car e esta caneta?
6. De que cor sio as cadeiras, sargento?
7. De que cor sao estes lapis?
8. Esta caneta e azul, capitao?
9. As paredes sgo brancas e verdes?

10. Os cadernos sao azuis?
11. As portae, sqoAbrancas, major?
12. De que cr e este livp, coronel?
13. A pedra e de muitas cores?
14. De que ccir e esta mesa, senhores?
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EXERCfCICG ORAIS

1. De que,c8r 4 este :Cols?
tste 1aps 4 amarelo.
De que cor 4,esta caneta?
Esta caneta epreta.
De que cor e este livro?
tste livro e azul.
De que cor e esta cadeira?
Esta cadeira e amarela.
De que cor e o mapa?
0 mapa e de muitas cores.

2, tste 16p1 s 4 verde3
Sim senhor, este ;api;s 4 verde.
tste caderno,tambem e verde?
Ngo serlhor, este caderno e preto.
Pste lapis e es.a caneta sao brancos?
Nao senhor, o lapis e azul e a caneta e preta.
Esta mesa e esta porta sgo amare1as?
A mesa e amarela e a porta e verde.

3. Os 16pis sao azuis?
Sim senhor, os 1;apis sgo azuis e vermelhos.
E os mapas tambem sgo azuis?
Ngo senhor,,os mapas sao de muitas cares.
Os livros sao amarelos?
Nao senh9r, os livros ngo sgo amarelos.
De que cor sao os livros?
Os livros sao azuis.
As mesas sgo de muitas,c8res?
Nao senhor, as,mesas sao amarelase
As portas tambem sao amarelas?
Nao senhor, as portas nao sgo amarelas, sio verdes.
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4. As cadeiras sgo azuis?
Ngo senhor, sac) vf:rdes.
Os livros tambem sao vrdes?
Ng() senhorl,sgo vermelh3s.
De que cor e a porta?
A porta e branca.
E de que cor,e esta caneta?
Esta caneta e vermelha e preta.

5. As paredes sgo brancas, nao sgo?
Sim senhor, sao branias.
A porta e azul, ngo e?
Nao senhor, 4 vermelha.
A caneta e preta, nao,4?
Sim senhor, a caneta e preta.

4
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LESSON 3

DIALOGO BASICO

1. 014 capitgo, bom dia.
2. Bom dia, senhor major.

3. Como se chama isto em portugues?
4. Isto e uma tunica.

5. Isto 4 a camisa, nao e?
6. Sim senhor. E isto 4 a gravata.

7. E como se chama isto?
8. Isto 4 o quepe e isto sgo as luvas.

9, De que c8r sgo os sapatos e as botas?

10. Os sapatos e as botas sao pretos.

11. 0 cinturao tambem 4 preto?
12. A, sim senhor.

13. 0 senhor tambem usa blusgo?
14. Sim o uniforme de campanha 4 b1usgo e calgas.

15. Muito obrigado, capitao. Ate amanhg.
16. As suas ordens. Ate amanha.

13
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LESSON-3

BA3IC DIALOGUE

1. Hello, Captain. Good morning.
2. Good morning, Major.

3. What do you call this in Portuguese?

4. This is a tunic.

5. This is the shirt. Is that right?
6. Yes, sir, and this is the tie.

7. And what do you call this?
8. This is a garrison cap and these are gloves.

9. What color are the shoes and the boots?

10. The shoes and the boots are black.

11. Is the belt also black?

12. Yes, it is, sir.

13. Do you also wear a combat-jacket?
14. Yes. The campaign uniform consists of combat-jacket

and pants.

15. Thank you, Captain. see you tomorrow.

16. At your service. Until tomorrow.

14
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DIALCGO RECOMBINADO

1. 016, sargento, como vai?
2. Muito bem, obrigado.

3. Como se chama isto em portugues?
4. Isto se chama tdnica.

5. De que,c8r 4,esta tdnica?
6. Esta tunica e verde.

7. Major, isto 4 um quein, ngo 4?
.8. A, sim senhor. Isto e um quepe.

9. E COMO se chama isto?
10. Isto 4 um blusgo.

11. De que cOr sao este b1usgo e estas calos?
12. 0 b1usgo e as ca1gas sgo verdes.

13. A.sravata tambem 4 ver9e?
14. Nao senhor, a gravata e preta.

15. Cabo, de que Or 4 seu uniforme?
16. Meu uniforme e azu1.

17. Praga, de que car sgo suas botas?
18. Minhas botas sgo pretas.

19. Seus sapatos tambem sgo pretos?
20. Nao senhor meus sapatos sgo brancos.

21. De que car sgo os sapatos e as botas?

22. Os sapatos sgo brancos e as botas sgo pretas.

23. Capitgo, o que e isto?
24. Isto 4 uma gravata.
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25. De que cOr 4 sua gravata?
26. Minha gravata e azul.

27. Todas as gravatas sgo azuis?
28. Ngo senhor, as gravatas sgo azuis, verdes,

pretas, etc.

29. Como os chapeus?
30. Sim senhor, como os chapeus.

PERGUNTAS

1, 01A, capitgo, como vai?
2. Como vai o senhor, major?
3. Como se chama isto em portugugs?
4. Isto tambem e uma tunica?
5. De que ar sgo seus sapatos?
6. E as botas?
7. 0 seu cinturgo 4 preto?
8. 0 senlpr usa uniforme azul oil verde?
9. tste e seu quepe ou 0 meu?

10. 2ste e seu lapis?
11. 0 senhor usa cinturgo?
12. Seu uniforme de campanha e azul?
13. Major, o senlpr usa quepe branco ou verde?
14. Sua gravata e vermelha?
15. De que ar 4 sua camisa, sargento?

16
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EXERCf CI OS ORAIS

14, 0 que,4 isto, major?
Isto e,um uniforme.

sO que isto, capitgo?
Isto slo sapatos.
O que e isto, praga?
Isto sgo as calgas.
O qUe 4 isto, tenente?
ISto 41um quepe.

tiue,e isto, sargento?
Isto e,uma camisa.
O que e isto, cabo?
Isto 4,um blusgo.
O que e isto, coronel?
Isto d um cinturgo.

2. De que c8r 4 seu cinturgo, major?
Meu ciAturgo 4 preto.
De que ar 4 seu blusgo, sargento?
Meu bluao 4 verde.
De que ar 4 lua camisa, praga?
Minha ca9Asa e cgqii.

De que r e ua tunica, capitio?
Minha tkica 4 azul.
De que car sgo suas calgas, tenente?
Minhas calgas sgo azuis.
De que c8r sgo suas luvas, coronel?
Minhas luvas sgo pretas.
De que c8r sgo seus sapatos, cabo?
Meu8 .sapatc:1 sgo pretos.
De que c8r e sia gravata, capitio?
Minim gravata e azul.

17
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3. Este cinturao 4 branco?
Ngo senhor, gse cinturgo e preto.
2ste uniforme e w111?
Ngo senhor, este unl 'orme 4 verde.
2stes sapatos sgo braLL:os?
Ngo senhor, estes sapatos sgo marrons.
Esta camisa e branca?
Ngo senhor, esta camisa 4 c4qui.
Estas luvas sgo verdes?
Ngo senhor, estas luvas sgo pretas.
Estes uniformes sgo novos?
Ngo senhor, gstes uniformes sgo velhos.
Estas botas sgo velhas?
Ngo senhor estas botas sgo novas.
Estes blusoes sgo vermelhos?
Ngo senhor, gstes blusoes sgo azuis.

4. 0 senhor usa sapatos ousbotas?
As vezes uso sapatos e as vezes uso botas.
O senhor usa gravata pxeta ou azul?
Uso semue gravata,preta.
O capitao usa chapeu ou quepe?
Com o uniforme gle usa quepe.
O sargento usa luvas pretas ou verdes?
Ale usa sempre lvas pretas.
O major usa blusao ou tunica?
Com o uniforme de campanha ele usa,blusgo.
Os soldados usam camisa verde ou caqui?
Eles usam sempre camisa,caqui.
O senhor usa uniforme caqui?
Siml s vgzes uso tIniforme caqui.

5. Seu blusgo 4 verde?
°dm senhor,,meu blusgo 4 verde.
De que edit e seu uniforme,de,campanha?
Meu uniforme de campanha e caqui.
O sua ttinica?
Minha ttinica e,minhas calgas sgo verdes.
Seus sapatos sao pretos?
Sim senhor, sgo pretos.
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LESSON 4

DIALOGO BASICO

1. Bom dia, senhores, como vgo?
2. Muito bem, obrigado.

3. 0 senhor 4 americano, ngo d?
4. Sim senhor, sou oficial do Exercito Americana.

5. Seus co1egas tambem sgo militares?
6. Sim senhor, meus colegas sgo militares.

7. Todos sgo oficiais?
8. Ngo senhor, alguns sao pragas.

9. E gste senhor, 4 militar?
10. Nib senhor, 4 civil.

11. E aqugles 14, tambem sgo civis?
Acho que sim.

13. Todos seus colegas sgo do Ex4rcito?
14. Ngo senhor, a1guns sgo da Marinha e outros da

FlOrga Airea.

15. 0 senhor 4 de infantaria, ngo
16. Ngo senhor, sou de artilharia.

17. Muito obrigado. Atd de tarde.
18. Ate de tarde.

19



BASIC DIALOGUE

1. Good morning, gentlemen, haw are you?

2. Very well, thank you.

3. You are an American, aren't you?

4. Yes, sir. I'm an officer in the U. S. Army.

5. Are your colleagues also in the service?

6 Yes, sir. My colleagues are in the service.

7. Are all of them officers?

8. No, sir. Some are enlisted men.

9. And this gentleman, is he in the service?

10. No, sir. He is a civilian.

11. And those there, are they civilians, too?

12. 1 think so.

13. Are all your colleagues in the Army?

14. No, sir. Some are in the Navy and others are in the

Air Force.

15. You are in the Infantry, aren't you?

16. No, sir. I'm in the Artillery.

17. Thank you. I'll see you this afternoon.

18. Until this afternoon.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Bom dia, como vao os .lenhores?
2, Bem obrigado.

3, 0 senhor 4 militar?
4. Sou, sim senhor.

5. A oficia1?
6. Sou, sim senhor, sou oficial do Exercito.

7. A oficia1 de infantaria?
8. Nao senhor, sou oficial de artilharia.

9. Seus colegas tambem sao militares?
10. Sim senhor, todos sao militares.

11. Todos sao oficiais?
12. Nao senhor, a1guns sao pragas.

13. Todos os oficiais sao americanos?
14. Sao, sim senhor.

15. Todos os ofAciais sao de infantaria?
16. Acho que nao.

17. Todos seus colegas sao do Exercito?
18. Nao senhor, a1guns sao da Marinha e outros da

POrga Aerea,

19. Muitos sao da Marinha?
20. Acho que nao.

21. E muitos sao da FOrga A4rea?
22. Sim senhor, muitos sao da 148rga A4rea,

21
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23. Todos seus colegas da FOrga A4rea sgo oficiais?
24. Ngo senhor, muitos sgo pragas.

25. Muito obrigado, ate logo.
26. At4 logo.

NARRATIVA

0,Major Taylor e oficial do Exercito Americano,
Agora ele esta no Rio de Janeiro. No Rio 0 malor tem
muitos colegas, alguns sgo oficiais e outros sao pragas.
Muitos oficiais sgo de infanaria mas outros sgo de
artilharia. 0 Major Taylor e oficial de artilharil.
Outros oficiais sao da Marinha e outros da 138r0 Aerea.

PERGUNTAS

1. Como vgo os senhores?
2. Major, como vai o senhor?
3. 0 senhor e militar?
4. Os senhores sgo militares?
5. Seus colegas tambem sgo militares?
6. Seu professor e militar?
7. Todos se:ts colegas sgo de infantaria?
8. Alguns alunos sao oficiais?
9. Alguns alunos sgo pracas?

10. Todos os alunos sgo do Exercito?

22
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11. Muitos alunos sgo da Marinha?
12. 0 senhor .5em colegas da FlOrga Aerea?

13. 0 senhor e oficial de artilharia?
14. 0 sargento e de infantaria?
15. Os senh2res sao alunos de portugugs?

16. 0 capitao e da Marinha?
17. 0 professor de portugas e oficial?
18. 0 tenente e do Exercito Americano?
19. 0 senhor e seus colegas sgo militares?

20. 0 senhor tambem e major de artilharia?

EXERCfCIOS ORAIS

1. Como vgo os senhores?
Muito bem, e o,senhor?
Bem, 0 senhor e militar?
Ngo senhor, sou civil.
Mas o senhor e professor do Exercito, ngo 4?

Sim senhor, sou professor mas ngo sou militar.

tste senhor e oficial?
Sim, 4 coronel,de infantaria.
Muito bem. Ate logo.

2. Bom dia, como vai o senhor?
Vou bem, e o senhor?

p.

Muito bem. 0 senhor e americano?
Sou, sim senhor.
0 senhor e aluno de portugues?
Sol, sim senhor.
E e militar?
Sou, sim senhor, sou major de artilharia.
E seus colegas tambem sao militares?
Sim senhor, todos sao militares.
Muito obrigado, major, ate de tarde.
Ate de tarde.
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3, Os senhores sgo militares?
Somos, sim senhor, somos do Exercito.
Sao do Exercito Ameljcano?
Sim senhor, do Exercit,:. Americano.
Todos sgo oficiais?
Ngo senhor, somos todos praw.
Tambem sgo alunos de portugues, nao sgo?
Sim senhor, tambem somos alunos de portugas.
Muito obrigado. At4 logo, senhores.
At4 logo.

4. Bom dia.
Bom dia.
O senhor 4 da Marinha, ngo 4?
Sou, sim senhor, sou capitgo da Marinha.
E tambem e aluno,de portugues?
Sim senhor, tambem,so9 aluno de portugas.
Seu professoK tambem e da Marinha, capitao?
Ngo senhor, ele e civil.
Todos os professores sgo civis?
Acho que sim.
Mas seus colegas sgo militares, ngo sao?
Sim senhor, todos sgo militares.
Mulito obrigado, capitgo, ate logo.
Ate logo, senhor coronel.

5. Bom dia.
Bom dia, senhor general.
O senhor 4 oficial?
Sim senhor,,sou major.
Major do Exercito?
Nao senhor, sou major da F8rca A4rea.
Seus colegas sao todos da For9a Aerea?
Nao senhor. Alguns sgo do Exercito e outros sgo

da Marinha.
Todos seus colegas sgo oficiais?
Nao senlpr, alguns sao sargentos e outros sio praos.
Bem, ate logo e obrigado, major.
Nao ha de que, senhor general. Ate logo.
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LESSON 5

DIALOGO BASICO

1. Boa tarde, capitao, como vai?
2. Bern obrigado. E o senhor?

3. Otimo. Capitao, onde esti o dicionario?

4. Esta all em cima da mesa.

5. Em cima da mesa?
6. Simi debaixo do telefone.

7. Onde est6 o mapa?
8. Acho que esta atrAs do fich4rio

9. Qual fichirio?
10. Este em frente da janela.

11, A Sede do Comando 4 perto daqui?

12. Nao senhor, e bastante longe.

13. Meu jipe est6 dentro da garagem?
14. Nao senhor, esta ali fora.

15. A emerda ou 1 direita do portao?

16. Esta a direita, perto da sentinela.

17. Entao ate j6.
18. Ate jA, senhor major.
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LESSON 5

BASIC DIALOGUE

1. Good afternoon, Captain. How are you?
2. Well, thank you. A:d you?

3. Fine. Captain, where i6 the dictionary?
4. It is over there, on top of the table.

5. On top of the table?
6. Yes, under the telephone.

7. Where is the map?
8. I think it is behind the filing cabinet.

9. Which filing cabinet?
10: This one, in front of the window.

11. Is headquarters near here?
12. No, sir. It's quite a distance.

13. Is my jeep in the garage?
14. No, sir, it's out there.

15. To the left or the
16. It's to the right,

17. Well, 1.'11 see you
18. see you soon,

right of the gate?
near the sentry.

soon.
Major.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Como vai, Capitao An6rade?
2. Muito bem, obrigado.

3. Onde est6. o mapa, capitao?
4. Est6 debaixo da mesa.

5. 0 telefone tambem estA debaixo da mesa?

6. Nao senhor, est6 em cima do fich6,rio.

7. 0 fichetrio est6 a direi;,ta da janela?

8. Nao, senhor major, esta esquerda.

9. A sentinela est6 em frente do portao?

10. Sim senhor, est6.

11. 0 jipe esa atr6s da garagem?
12. Nao senhor, o jipe esta dentro da garagem.

13. 0 dicion6rio est4 debaixo do,telefone?

14. Nao senhor, o dicionario esta debaixo do mapa.

15. A Sede do Comando 4 1onge daqui?

16. Nao senhor, e muito perto.

17. ElIao at4 Capitao Andrade.

18. Ate A senhor major.



0 dicion6rio do Major Taylor est6 el cima da
mesa. 0 telefone est em cima do dicionario. 0
telefone,e o dicion6rio,estao em cima da mesa. 0
mapa esta atras do fichario, 0 fichArio esta em
frente da janela. A Sede do Comando 4 bastante
longe. 0 jipe do major nao esta na garagem; esta
ali fora, perto da sentinela. A sentinela esta a
direita do portao e esquerda do jipe.

PERGUNTAS

1. 0 Major Taylor estA na Sede do Comando?
2. 0 mapa esta debaixo da mesa?
3. 0 dicionitrio esta dentro da garagem?
4. 0 telef,'one estA em cima do fich6rio?
5. 0 fichario estl em frente da janela?
6. 0 dicionari,o est,a em cimafla mesa?
7. 0 mapa esta atras do fichario?
8. 0 dicionrio esta debaixo do telefone?
9. 0 telefone,es dentro do fichArio?

10. 0 jipe esta,dentro da garagem?
11. 0 major esta dentro do jipe?
12. 0 jipe esta kerto da sentinela?
13. 0 jipe,esta a esquerda do portgo?
14. 0 portao esta IA,esquerda do jipe?
15. A sentinela esta debaixo do jipe?
16. 0 jipe esta longe da sentinela?
17. 0 mapa do major esta dentro do jipe?
18. 0 jipe esta fora da garagem?
19. A Sede do Comando 4 longe?
20. 0 dicion6rio do major es na Sede do Comando?
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EXERCfCIOS ORAIS

1. Bom dial Capitgo Anoradel como vai?

Muito bem, senhor major, obrigado.
Onde esta meu mapa?
Esta atras,do fich6rio.
E o,dicionario?
Esta em cima da mesa.
Debaixo do telefone?
Simosenhor,,est6 debaixo do telefone.

O radio esta perto da jane1a?
Sim senhor, o r6dio est6 em frente da janela.

2. Onde estA a sentinela?
A sentine1a es.a, perto do portgo.

A sentine1a tem fuzil?
Sim senhor, a sentine1a tem fuzil.
E tem baioneta?
Sim senhor, tambem tem baioneta.
Asentinela t9vm granadas?
Nao senhor, nao tem granadas.
Assentinela tem uniforme azul?
Nao senhor, tem .uniforme verde.

3. Onde est6 o quepe do major?
Esta em cima da mesa.
As 1uvas do major tambem estgo em cima da mesa?

Ngo senhor, nao estgo.
Estgo debaixo do maRa?
Ngo senhor, ngo estao debaixo do mapa.
Entgo onde estgo?
Estgo em cima do fichArio.
De qua1 fichLio?
Aste aqui. perto da porta.
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4. 0 jiipe do major esta fora da garagem?
Esta, sim senhor.
O jipe do maj2r 4 ve.:_ne1ho?

Vermelho?! Nao senhor, ngo e vermelho.
Entgo de que cOr e?
A verde-oliva.
0,jipe do major tem radio?
Nao tem, ngo senhor.
Os mapas do major estao dentro do jipe?
Nao senhor, estgo no Sede do Comando.

5. De que cOr 4 o uniforme do Capitgo Andrade?
O uniforme do Capitgo Andrade e verde-oliva.
O uniforme de campanha dhe tambem 4 verde-oliva?
Ngo senhor, o uniforme de campanha 4 cAqui.
O capita() usa sapatos ou botas?
Com o uniforme de campanha usa botas.
De que cOr sgo as botas ale?
As botas desle sgo pretas.
Ele tambem usa cinturgo?
Sim senhor, usa um cinturgo preto.

6. 0 senhor 4 oficial da 148Kga A4rea?
Ngo senhor, ngo sou da Forga A4rea.

da Marinha?
Ngo senhor, sou do Ex4rcito.
A de artilharia?
Sim senhor. Sou major de artilharia.
O seu colega?
A o Capitgo Andrade, do Ex4rcito Brasileiro.
O Capitgo Andrade tambem 4 de artilharia?
Ngo, o Capitgo Andrade 4 de infantaria.

30



LESSON 6

DIALOGO BASICO

1. 0 senhor 4 casado, capitgo?
2. Sou, sim senhor.

3. 14 quanto tempo o senhor 4 casado?
4: Ha seis anos.

5. Os senhores tem filhos?
6. Temps sim. Um filho e uma

7. Quantos anos tgm seus filhos?
8. 0 menino tem cinco anos e a menina quatro.

9. Sua senhora tambem 4 brasileira?
10. Sim, 4 carioca.

11. Ssus pais estgo.po Rio?
12. Nao, estao em Sao Paulo com meus irmgos.

13. T9dos seus irmios sao casados?
14. Nao, minha irma ainda e solteira.

15. Quantos anos tem sua irmg?
16, Tem vinte anos.

17. Bel, jA vou indo.
18. Ate logo, senhor major.
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LtSSON 6

BASIC DIALOGUE

1. Are you married, CapAn?
2. Yes, I am.

3. How long have you been married?
4. Six years.

5. Do you have children?
6. Yes, we have. A son and a daughter.

7. How old are your children?
8. The boy is five and the girl is four.

9. Is your wife also a Brazilian?
10. Yes. She is a ucarioca" (native of Rio de Janeiro).

11. Are your parents in Rio?
12. No. They are in Sao Paulo with my brothers and

sisters.

13. Are all your brothers and sisters married?

14. No. My sister is still single.

15. How old is your sister?
16. She is twenty years old.

17. Well, Itm going now.
18. So long, Major.

Note: Irmaos may mean brothers or any possible combination
OT-1-5176thers and sisters. Thus, the apparent contra-

diction in the dialogue.
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DIALOG() RECOMBINADO

1. Bom dia, como vai o sLnhor?
2. Vou bem, obrigado.

3. 0 senhor 4 casado, capitgo?
4. Sou, sim senhor.

5. 0 senhor tem filhos?
6. Tenho um menino e uma menina.

7. Como se chama sua senhora?
8. Minha senhora se chama Lucia.

9. Como se chama sua filha?
10. Minha filha tambem se chama acia.

11. E como se chama seu filho?
12. Meu filho se chama Jorge.

13. 0 senhor tem muitos irmaos,capitgo?
14. Ngo senhor, tenho dois irmgos e uma irma.

15. Seus irmaos sao casados?
16. Meus irmaos sao casados mas minha Irma 4 solteira.

17. 0 senhor tem colegas solteiros, nao tem?

18. Tenho, sim. Alguns sao solteiros e alguns casados.

19. 0 coranel,e casado?
20. Sim, ele e casado.

21. E o tenente, tambem 4 casado?

22. Ngo senhdr, o tenente e solteiro.

23. 0 coronel tem filhos?
24. Sim senhor, o coronel tem uma filha.

25. Muito bem, jA. vau indo. Ate logo.

26. Ate logo, capitao.
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NARRAT1VA

0 Capitao Andrade e casado. A senhora do capitao
se chama Lucia. Dona Lucia 4 do Rio de Janeiro. Ela

e carioca, 0 capita() e Dona Lucia tgm dois filhos.
Os pais do Capita() Andrade estao em Sao Paulo., Eles
estao com seus irmaos casados. 0 capitao tambem tem
uma irma. A Irma dgle tem vinte anos. Ela e solteira.

PERGUNTAS

1. Como se chama seu colega?
2. Seu colega e casado?
3. Como se qama a senhora dale?
4. 0 senhor e casado?
5. Como se chama sua senhora?
6. 0 senhor tem Mhos?
7. Quantos filhos o senhor tem?
8. Como se chamam os meninos?
9. Como se chama a menina?

10. Ha quanto tempo o senhor 4 casado?
11. Onde estao seus Rais?
12. 0 senhor tem irmaos?
13. Todos os seus irmaos sao casados?
14. Sua irma e solteira?
15. Como se chama aste seu colega?
16. A irma dale e solteira?
17. Como se chama o marido dela?
18. Como se chamam seus colegas%
19. Como se chamam as senhoras deles?
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EXERCfCIOS ORAIS

1. Como se chama seu coirTa?
Ale se chama Tenente Pereira.
O tenente e casado?
A, sim senhor, &le 4 casado.
Como se chama a senhora de1e?

A senhora de1e se chama Dona Maria.
Ales tem filhos?
Tem dois: um filho e uma filha.
Quantos anos tem o menino?
O menino tem quatro anos.
E a filha?
A filha tem dois.

2. 0 senhor 4 casado?
Ngo senhor, so9 solteiro.
O capitgo tambem e solteiro?
Ngo, e casado.
Como se chama a senhora do capi.5go?

A senhora do capitgo se chama Lucia.
O capitgo e a senhora tem Mhos?
Tem um filho e uma filha.
O sargento tem muitos filhos?
Acho que ngo.

3. 0 coronel 4 seu colega?
A, sim senhor.
E o sargento, tamb4m 4 seu colega?
Sim senhoro sargento tambem e meu colega.
Dona Lucia e sua colega?
Nao senhor, Dona Lucia e minha senhora.
O senhor tem muitos colegas?
Sim senhor, tenho muitos colegas.
Todos os seus colegas sgo casados?
Acho que ngo.



L. 6

4. Seus colegas sgo casados?
Alguns sao casador4 e alguns sac) solteiros.
Mas o senhor e solteiro, nao e?
Sou, sim senlpr.
Seus professores sgo casados?
Alguns sao.
Mui;to obrigado, ate de tarde.
Ate de tarde.
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LESSON 7

DIALOGO BASICO

1. Bom dia, major, como vai o senhor?
2. Mais ou menos.

3. H4 quanto tempo o senhor es aqui?
4. Ha uma semana.

5. 0 senhor estA estudando portugugs, Igo est6?
6. Bstou sim. Estou estudando portugues.

7. Sua familia tambem estestudando portugugs?
8. Sim senhor. Tambem esta estudando.

9. Entio todos estgo estudando?
10. tverdade. NOs todos estamos estudando portugues.

11. 0 senhor jg, fala bem!
12. Palo um pouco, mas entendo muito.

13. Os senhores falam portugugs em casa?
14. Um pouco, mas geralmente falamos ingles.

15. Os meninos jA falam bem?
16. Palam sim, e entendem tudo.

17. Sua senhora tambem entende tudo?
18. Nao, ela ngo entende tudo e fala muito pouco.

19. Muito prazer, major, ate outro dia.
20. Ate outro dia, Capitao Andrade,
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LESSON 7

BASIC DIALOGUE

1. Good morning, Major, are you?

2. Fair.

3. How long have you been here?

4. One week.

5. You are studying Portuguese, aren't you?

6. Yes, I am. I am studying Portuguese.

7. Is your family also studying Portuguese?

8. Yes. They are studying Portuguese also.

9: Then all of you are studying?

10. Right, We are all studying Portuguese.

11. Do you already speak well?

12. I speak a little, but understand a lot.

13. Do you folks speak Portuguese at home?

14. A little, But we usually speak English,

15. Do the children speak well?

16. Yes, they speak well and understand everything.

17. Does your wife also understand everything?

18. No, she doesn't understand everything and speaks very

little.

19. It's been a pleasure, Major. I'll see you later.

20, O.K., I'll see you later, Captain Andrade.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Como vao, senhores?
2. Mais ou menos.

3. 116 quanto tempo os senhores estao aqui?

4. Estamos aqui ha dois messes.

5. 0 senhor est6 estudando portugugs, Igo est4?

6. Estou sin]. Estou estudando portugues.

7. Sua senhora e seus filhos tambem estgo estudando?

8. Estgo, sim senhor.

9. 0 senhor j6 fala portugugs bem?
10. Palo mais ou menos.

11. Mas o senhor entende bem, nao entende?

12. Entendo tudo.

13. Sua senhora fala bem?
14. Ngo, e1a ngo fala muito bem, mas entende tudo.

15. E os meninos falam bem?
16. Os meninos falam muito bem.

17. 0 senhor fala portugugs em casa?

18. Falamos um pouco.

19. Mas os senhores eniendem portugugs, nao e verdade?

20. El sim, Entendemos portugugs muito bem.

21. 0 professor fala ing1es?
22. Nao senhor, fte nao fala ing1gs.

23. HA quanto tempo o senhor es0 estudando portugugs?
24. Estou estudando portugues ha dois meses.

25. Muito prazer, major, ate outro dia.
26. Ate outro dia.
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:ARRATIVA

O major es-0 aqui 1. uma semanai a familia do
major tambem esta aqui. 0 major esta estudando,
portugues. A senhora e os filhos do major tambem
estao estudando portugu&s.

O major jt fala um pouco de portugu6s e entende

tudo. Ple entende os colegas muito bem. Os filhos
do major falam muito bem portugas mas a senhora
fala pouco.

O major e os colegas falam portugugs. Em casa
o major fala umApouco de portuaues com a familia
mas geralmente eles falam ingles.

PERGUNTAS

1. H. quanto telpo o senhor estA nui?
2. 0 senhor esta estuclando portugues?
3. 0 que o senhor esta est,udando?
4. Sua senhora tambem esta estudando portugas?
5. Seus filhos estao eqtldando?
6. Onde sua familia esta,sestudando?
7. 0 senhor fala portugues?
8. Os senhores falam portugas bem?
9. Seus filhos falam bem?

10. 0 senhor entende seus colegas?
11. Os senhores entendem portugues bem?
12. Os professores entende,m os alunos?
13. 0 senhor fala portugues emcasa?
14. Seus colegas,falam portugues?
15. 0 senhor esta estudando muito?
16. Ha quanto tempo o senhor est4 no Exercito?
17. Ha quanto tempo o senhor esta estudando portugas?
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1. Como vai, coronel?
Mais ou menos.
Ha quantostempo o senhor esta, aqui?

Ha doiseses.
Sua

im
tambem es aqui?

Tambem.
O senhor estA. estudando portugugs, ngo es?
Estou, sim,senhor. Estou estudando portugues.
O senhor ja fala portugues?
Palo pouco mas entendo tudo.
Eu tambem falo p9rtugugs.
Muito prazer, ate logo.

2. Boa tarde, major, como vai?
Bem, obrigado.
Ha quarqo tempo o senhor estA. aqui?

Ha um mes.
O senhor esta estudando portugugs, ngo est6.?
Estou, sim senhoz;. J3stou estudando muito.
Sua senhora tambem esta estudando?
Tambem, mas e1a esta estudando em casa.
O senhor tem filhos?
Tenho um menino e uma menina.
ales tambem estao estudando?
Estao, sim.
Pies fa1am portugugs bem?
Falam mais ou menos.
Muito prazer, mapr, ja you indo.
Igua1mente. Entao, ate outro dia.
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3, 0 senhor entende portugues, sargento?
Entendo muito.
Sua senhora tambem ent muito portugues?
Ela entende so um pouco.
E seus fipos tambem entendem portugas?
ties tambem entendem um pouco.
O senhor entende o professor?
Entendo, sim senhor, entendo muito bem.
E o professoK entende os alunos?
Sim senhor, ele entende todos os alunos.
O senhor entende o que eu falo?
Sim senhor, entendo tudo.
Mu3,.to obrigado, sargento, ate amanhg,

Ate amanhg.

4. HA quanto tempo o senhor est6 estudando portuguess?

H. dois m6ses.
O senhor tem muitos colegas?
Nao senhor, tenho poucos.
E tem muitos professOres?
Ngo senhor, tambem tenho,poucos profess8res.

O senhor jA fala portugues bev0
Ngo senhor, nao falo bem, falo um pouco.

E seus colegas falam bem?
Alguns falam bem e outros falOu um pouco.
Bem, ate de tarde.

5. HA quanta tempo o senhor est6 no Exercito?
Estou no F;xercito ha muito tempo.
O senhor e tenente-coronel, nao 4?
Sou, sim senhor, sou tenerqe-coronel de infantaria.

E seus colegas estgo no Exercito ha muito tempo?
Acho que sim.
O que os senhores estao estudando?
Estamos estudando portugues.
Muito prazer, ate logo.
Igualmente, ate logo.
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6, HA quanto tempo o se/por est4 aqui?

Estou aqui . ha dois meses.
0 senhor e do Rio de Janeiro?
Sou, sim senhor.,
Sua famIlia tambem estA aqui?

Eu sou soltei,J60.
0 senhor esta estudando ing16`s, nao.4 verdade?

,t, sim senhor, estou estudando 3pg1es.

Mut.to prazer, Senhor Castro, ate outro dia.

Ate outro dia, Senhor Brown.
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LESSON 8

DIALA10 BASICO

1. Boa tarde, senhores, como vao?

2. Multo bem, obrigado.

3. 0 que hS de novo?
4. Nada, tudo velho.

5. Hoje vpos contar ate dez em portugas.

6. Boa ideia, vamos.

7. Cont ate dez, sargento faz favors

8. Um, uma, dois, duas, tres, quatrol cinco, seis,

sete, eat% nove, dez.

9. Quantos alunas hS aqui na sala deoaula coronel?

10. Um, dois, tres, quatro, cinco. Ha cinco alunos.

11. Muito bem. Quantas aulas os senhores tm por dia,
tenente?

12. Temos seis aulas por dia.

13. Os senhores tgm at4as todos os dias, capitao?

14. Nao, temos aulas so cinco dias por semana.

15. Quantos dia hS na semana, major?

16. Na semana ha sete dias.

17. Os senhores falam portugugs nas,aulas?

18. Sim senhor, nas aulas falamos so portugtWs.

19. Muito bemi senhores, ate amanha.

20. At4 amanha.
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LESSON 8

BASIC DIALOGUE

1. Good afternoon, gentlemen, how are you?

2. Very well, thank you.

L. 8

3. Whatts new?
4. Nothing, the same old stuff.

5. Today we are going to count up to ten in Portuguese,

6. Good idea. Letts do it.

7. Sergeant, please count up to ten.

8. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine,

ten.

9. Haw many students are there here in the classroom,

Colonel?
10. One, two, three, four, five. There are five students.

11. Very good. How many classes do you have each day,

Lieutenant?
12. We have six classes a day.

13. Do you gentlemen have classes every day, Captain?

14. No, we only have classes five days per week.

15. How many days are there in the week, Major.

16. There are seven days in the week.

17. Do you gentlemen speak Portuguese in class?

18. Yes, sir. In class we speak only Portuguese,

19. Very well, gentlemen, I'll see you tomorrow.

20. See you tomorrow.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. 0 que h4 de novo, senhores?
2. Nada, tudo velho.

3. Vamps contar em portugues?
4. Boa idela, vamos.

5. Vamos contar ate dez?
6. Vamps. Um, uma, dois, duas, tries, quatro, cinco,

seis, sete, oito, novel dez.

7. Conte quantos alunos h4 aqui, faz favor.
8. 1, 2, 3, 4. Aqui ha so quatro alunos.

9. Quantos a1unos de portugues h4.?
10. Ha nove alunos de portugues.

11. Quantas aulas os senhores tem por dia?
12. Temos seis aulas por dia.

13. Os senhores tni. aulas todos Os dias?
14. Ngo senhor, temos au1as so cinco dias por semana.

15. H4 quantas semanas o senhor est6 estudando portugues?
16. Ha oito semanas.

17. Conte quantos dias. 114 na semana, faz favor.
18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na semana h4 sete dias.

19. Os senhores falam ing10s nas aulas?
20. Nao senhor, falamos so portugues.

21. E em casa?
22. Em casa nunca falamos portug4s.

23. Sua senhora e seus filhos falam portugues?
24. Palam um pouco.



25. E seus colegas?

26. Falam bem.

L. 8

27. Mut.to bem7, senhores, a amanha.

28. Ate amanha.

NARRATIVA

Hoje nOs vamosAcontar at4 dez em portugugs.

uma, dois, duas, tres, quatrol, cinco, seis, sete, oite.

nove, dez. Na sala de aula ha cinco alunos e um pro-

fessor. Co alunos tem seis aulas por dia cinco dias

por semana.

Nas aulas os alunos s6 falam portugas, nunca fa-

lam ingless. Em casa 6les falam geralmente Ingle's. 0

sargento fala portugue's muito bem, o coronel fala um

pouco e o major fala bem mas todos entendem tudo.

PERGUNTAS

1. 0 que hg de novo?
2. Vamos contar em rprtugas?
3. Quantos alunos ha aqui?

4. Quantos alunos de,portugu6s hg?

5. Quantas janelas ha na sala de aula?

6. Quantas aulas o senhor tem por dia?

7. Quantos dias par semana o senhor tem aulas?

8. Quantos dias ha na semana?
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9. 0 senhor tem aulas todos os dias?
10. Os senhores falam portugas todos os dias?
11. Seu professor e brasli, iro?
12. Pie fala inglgs nas aulai?
13. 0 professor fail ing1e3 bem?
14. 0 senhor fala so inglgs nas aulas?
15. 0 senhor fala portugugs em casa?
16. Quantos filhos o senhor tem?
17. Quantos professOres os senhores tgm?
18. Os senhores vao contar em,inglgs?
19. Os senhores vao conta5: ate oito em portugugs?
20. 0 senhor fala portugues sete dias por semana?

EXERCfcIos omis

1. Eom dia, o que hA, de novo?
Nada, tudo velho.
Vamos contar ate dez?
Boa ideia, vamos.
1, 2, 31 4, 51 61 71 8, 9, 10*
1, 2, 3, 4, 5, 61 7, 8, 91 10.
Coronel,quantos dicionSrlos o senhor tem?
Tenho tres, e o senhor?
Eu se) tenho um. Quantos livros o senhor tem?
Tenho um.
Muito bem. Ate logo.
Atelogo.
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2. Boa tardel o que h4 de novo?
Nadal tudo velho.
E senhor tem hoje av'as de portugugs?
Tenho, sim scnhor.
Quantas aulas o senhor tem hoje?
Hose tenho seis.
E amanha?
Amanhad ngo tenho aulas.
Muito obrigado, ja you indo.
Ate logo.

Bom dial como vail tenente?
Bem, e o senhor?
Bem. Conte quantos colegas o senhor tem, faz fL.9.or.

11 2, 31 41 5, 6. Tenho seis colegas.

E quantos professOres?
Dois.
Conte quantas cadeiras h4 aqui, faz favor.

1, 2, 3, 41 51 61 7, 8, 9. Aqui 114 noye cadeiras.

Muito bem. B quantas janelas ha?

H. quatro janelas.
Muito bem, ate de tarde.
Ate de tarde.

4. Como vao os senhores?
Mais ou menos.
Os senhores falam pollugues na9, aulas?

Sim senhor, falamos sa portugues.
0 professor fala ingles?
Sim, &le fala inglgs mas nao nas aulas.
Nas aulas ele fala portugues?
Sim, nas aulas fala sempre portupgs.

em casa, o senhor fala portvues?
Em casa eu falo um pouco tambem.

Seus filhos falam portugugs?
Palam um pouco mas entendem muito.
E sua senhora?
Ela tambem fala um pouco.
Muito prazer, senhores, ate amanhg.

Ate amanhg.
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5. Sargento, quantos filhos o senhor tem?

Tenho cinco.
Quantos meninos?
Tenho quatro meninos e uma menina.
E ntgo, os senhores sgo sete em sua famIlia?
Sim senhor, somos sete.
Todos os seus filhos estgo estudando?
Ngo senhor, tre's estgo sstudando e dois estgo em casa.
Muito bem, sargento, ate logo.
Ate logo.

6. Bom dia tenente, como vai?
Bem, e o senhor?
Bem, obrigado. Quantas aulas os senhores tem hoje?

Hoje temos seis aulas.
Os senhores tem seis aulas todos os dias?
Nao senhor, s6 cinco dias por semana.
O senhor fala portugues em casa?
Palo um pouco com mlnha senhora e meus filhos.
Os meninos falam portugas bem?
Palam muito bem.
O senhor e sua senhora entendem tudo, ngo entendem?
Sim senhor, n6s entendemos tudo.
Muito bem, tenente, ate de tarde.
Ate de tarde, muito prazer.
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LESSON 9

DIALOGO BASICO

1. Vamos tomar cafe, capitao?
2. Boa ideia, vamos.

3. 0 senhor toma cafe com aglicar?
4. Sim, senhor major, tomo sempre com muito avicar.

5. Capitgo, 4 verdade que os brasileiros tomam cafe
muito forte?

6. t, sim. Tomamos cafe fortissimo.

7. Quer um cigarro, capitao?
8. Muito obrigado, aceito.

9. Tem um fOsforo?
10. Nao, mas tenho isqueiro. Aqui est&.

11. 0 senhor fuma cigarros americanos?
12. As vezes. Geralmente fumo cigarros brasileiros.

13. Os cigarros brasileiros sao fracos?
14. Pelo contrario, sgo muito fortes.

15. Bem, estA na hora. Vamos?
16. Sim, vamos embora.

17. Ate amanhal capitgo.
18. Ate amanhg e obrigado pe10 cafe.
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LESSON 9

BASIC DIALOGUE

1. Shall we go for coffe.. Captain?

2. Good idea. Letts go.

3. Do you take sugar in your coffee?

4. Yes, Major, I always take a lot of sugar in my coffee.

5. Captain, is it true that (the) Brazilians drink very

strong coffee?
6. Yes, it is. We drink extremely strong coffee.

7. Do you want a cigarette, Captain?

8. Thank you very much, It11 take one.

9. Do you have a match?
10. Not but I have a lighter. Here it is.

11. Do you smoke American cigarettes?

12. Sometimes, Usually I smoke Brazilian cigarettes.

13. Are Brazilian cigarettes weak?
14. On the contrary, they are very strong.

15. Well, itts time. Shall we go?

16. Yes, letts go.

17. See you tomorrow, Captain.
18. See you tomorraw and thank you for the coffee.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Vamos tomar cafe, Capitgo Andrade?
2. Boa ideia, vamos.

3. 0 senhor toma cafe com avicar?
4. Ngo, eu sempre tomo cafe sem aqucar.

5. t verdade que o cafe no Brasil 4 fortissimo?
6. Sim. 0 cafe no Brasil 4 muito forte.

L. 9

7. i verdade tambem que os brasileiros tomampcafe
com muito aqucv?

8. Sim, os brasileiros tomam cafe com muito aqucar.

9. Porque 9 senhor ngo toma cafe americano?
10. Porque e muito fraco.

11. Mas o senhor fuma cigarros americanos, ngo fuma?
12. Pumo, sim. As 4zes.

13. Mas os cigarros americanos sgo fracos, ngo sgo?
14. A verdadel mas eu ngo tenho cigarros brasileiros aqui.

15. C senhor tem fOsforos?
16. Tcmhol sim. Aqui estgo.

17. Muito obrigado.
18. Nao 114 de qug, sea= major.
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NARRAT1VA

0 Capitao Andrade vai '5omar cafe com,o Major

Taylor. 0 capitao toma cafe com mul4so aqucar.

Quase todos os,brasileiros .5omam cafe com muito

aqucar. 0 caf brasileiro,e muito forte, 0.capitgo

acha que o cafe americano e fraco. _Ale as vezes

fuma cigarros americanos. tie tambem acha gue os

c4arros americanos sgo fracos, mas agora nao tem

cioarros brasileiros.

PERGUNTAS

1. Vamos tomar cafe?
2. 0 senhor toma cafe com agticar?
3. Como o senhor toma cafe?
4. 0 senhor toma cafe forte?
5. Os senhores tomam cafe com muito acticar?

6. 0 cafe americano 4 fraco?
7. Os brasileiros tomam cafe,muito forte?
8. 0 senhor toma cafe sem aqucar?

9. 0 senhor fuma cigarros brasileiros?
10. 0 senhor fuma cigarros americanos?

11. Os senhores tomam cafe brasileiro?
12. 0 senhor tem um fOsforo?
13. Como os brasileiros tomam cafe?

14. Os cigarros brasileiros sao fracos?
15. Como e o cai4 no Brasil?
16. Os americanos tomam cafe fortissimo?

17. 0 senhor toma cafe em casa?
18. Sua senhora fuma?
19. 0 senhor tem um isqueiro?
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EXERCfCICS ORAIS

1. Como vgo hoje? Vamos tomar cafe?

Vamos, sim. Boa ideial
Como o senhor toma cafe?
Com muito aglicar.

E o senhor, coronel?
Eu sempre tomo cafe sem avIcar.
Capitgo, como o senhor toma cafe?

Com leite.
Muito bem. Quatro cafes.

2. Bom dia, professor, como vai o senhor?

Muito bem, e o senhor?
Mais ou menos. A verdade que o cafe' brasileiro

4 muito forte?

A, sim. A fortissimo!
O senhor ngo toma cafe americanot toma?

Ngo, eu tomo sempre cafe brasilelro, com muito
agdcar.

Porque o senhor ngo toma cafe americano?

Porque 4 muito fraco.
O senhor fuma cigarros brasileiros?
Ngo, porque sao muito fortes.
Bem, ja you indo. Ate logo.
Ate logo.

3. Sargento, o senhor tem um cigarro?
Tenho, sim. Aqui esta.
O senhor fuma cigarros fortes?
Ngo, eu sempre fumo cigarros fracos.
O senhor tem um fosforo tambem?
Ngo, mas tenho isqueiro. Aqui est6.

Sua senhora tambem fuma?
Ngo, ela ngo fuma.
O major fuma cigarros americanos?
Acho que sim.
O o Capitgo Andrade?
O capitgo fuma cigarros brasileiros.
Obrigado pelo cigarro, sargento.
Ngo 114. de qua,
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0 senhor fuma muito, ngo fuma?

verdade. Fumo muitos cigarros por dia.

0 senhor fuma fracos?

Sempre. Eu sempre cigarros fracas.

verdade que os cigarros brasileiros sio fortIssimos?

Acho que sim.
O professor fuma cigarros brasileirps?

Acho que ngo.
Vamos tomar cafe?
Boa ideia, vamos.

5. Onde estgo os cigarros do major?
Estgo em cima da mesa.
Sinto muito mas os cigarros ngo estgo em c4iva da mesa,

Entgo estgo debaixo dos livros de portugu6s.

verdade, estgo aqui.
E onde est6 0 isquet.ro?
O isqueiro est6 atras do telefone.

Onde est o telefone?
Em cima da mesa.

verdade anui estL Obrigado.

Ngo b.6 de que.
Ate de tarde.

6. 0 senhor tem um fOsforo?
Sinto muito, eu ngo fumo, las o capitio fuma.

Capitgo, o senhor tem um f,osforo ou isqueiro?

Tenho isqueiro. Aqui esta.

Muito,obrigado.
Ngo ha de qua.
Vamos fumar?
Aqui, ngo. A proibido fumar aqui,

Entgo vamps fumar fora da aula.

Muito bem. Vamos.
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LESSON 10

DIALOGO BASICO

1, Boa tardel como vai?
2, Bern, e o senhor?

3; Bemo Para onde o senhor vai agora?
4. Agora you para a cidade,

59 A que horns 0 senhor vai para casa?
641 Geralmente AA quatro horas.

7. 2 a que horas o senhor vem para a escola?
8. Venho para a escola as sete e meia.

9, 0 senhor vem para a esco1a salzinho?
10, N50 senhor, venho com dois colegas.

110 Os senhores v6m para a escola a pd ou de carro?
129 Vimos sempre de carro

13, 0 senhor traz seu carro todos os dias?
14. Nao senhort trago nas segundas, quartas e sextaso

15. 2 quem traz o carro nas tergas e quintas?
16, 0 capitao traz o carro dg1e nas tergas e quintas.

17. Bem, j you indo. At4 amanha
189 At4 amanha.
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LESSON 10

BASIC DIALOGUE

1, Good afternoon, how al you?
2. Fine, and you?

3. Very well. Where are you going now?
4. I'm going to town.

5. What time do you go home?
6. Usually at four otclock.

7. And what time do you come to school?
8. I come to school at seven thirty.

9: Do you come to school alone?
10. No, sir, I come with two classmates.

11. Do you gentlemen walk to school or come by car?
12. We always come by car.

13. Do you bring your car every day?
14. No, sir, I bring it on Mondays, Wednesdays and Pridays.

15, And who brings the car on Tuesdays and Thursdays?
16. The Captain brings his car on Tuesdays and Thrusdays.

17. Well, I must be going. See you tomorrow.
18. See you tomorrow.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Senhores, boa tarde, como vao?
2. Muito bem.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9,
10.

L. 10

Coronel, para onde o senhor vai agora?
Agora you para casa.

E o senhor, major, para onde o senhor vai agora?
Eu you para a cidade.

A que horas os senhores geralmente ygo para casa?
Geralmente vamos as quatro.

Os senhores ygo s6zinhos?
Nato, yamos sempre com outros oficiais.

11. Capitao, a que horas o senhor yem para a escola?

12. Venho a,s sete e meia todos os dias.

13. 0 senhor vem sOzinho?
14. Geralmente yenho.

15. 0 .e-nhor yem a pe ou de carro?
16, Eu venho sempre a pe.

17. Sargento, o senhor tambem \rem para a eco1a so5zinho?
18. Ngo senhor, eu yenho sempre com ti4s co1egas.

19. 0 senhor traz seu carro todos os dias?
20. Ngo senhor, trago nas segundas e tergas.

21. E quem traz o carro nos outros dias?
22. 0 praga traz nas quartas e o tenente nas quintas

e sextas.

23. De que c8r e seu carro?
24. E vermelho em cima e branco em. baixo.

25. Beni, senhores, ate de tarde.
26. Ate de tarde.
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NARRAT1VA

Os alunos vem para a escola tis sete e meia nas

segundas, tergas, quartasL quintas e sextas; nos

sabados e domingos 61es nao am au1as e nao vem 2ara

a escola. Algps alunos vesm de carro e outros ve'm

a p4. 0 capitao vem com dois colegas. Ele traz o

carro ale nas segundas, quartas, e sextas e um dos

colegas traz 0 carro desle nas tergas e quintas.

Os alunos am seis aulas por dial das oito horas da

mallhg as quatro horas da tarde. As quatro horas

vao para casa e outros vgo para a cidade. 0 professor

vem semRre a pe para a esco1a. Eie tem carro, mas o

carro dele esta sempre na garagem.

PERGUNTAS

1. Para onde o senhor vai agora?

2. Para onde os senhores vao Is quatro horas?

3. A que horas o senhor vem Rara a escola?

4. A que horas os senhores tem aulas?

5. Quando o senhor vai para a cidade3

6. Os senhores vgo para a cidade a pe?

7. 0 coronel vem para a escola sCizinho?

8, 0 senhor traz,seu carro todos os dias?

9. Os senhores vem para a escola de carro?

10. Quem traz o carro nas sextas?

11. Quando o senhor traz seu carro?

12. 0 senhord,vem para a escola com colegas?

13. De que cor e seu carro?

14. 0 tenente vem para a esv)la a p4 ou de carro?

15. 0 senhor vai para casa as sete e meia?

16. 0 professor traz o carro ale todos os dias?
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1. Boa tarde, tenente, Como vai?
Bem, e o senhor?
Vou muito bem. 0 senhor vai para a cidade As

quatro horas?
Vou. Porque?
Eu you tambem,
Vamos no meu carro.
Muito obrigado.
Entao vamos Asoquatro horas?
Muito bem. Ate as quatro.

L. la

2, A que horas o senhor vem para a escola todos os dias?
Geralmente eu yenho as sete e meia.
O senhor traz seu carro todos os dias?
Tragox, sim. B o senhor?
Eul nao. Eu trago meu carro-so nas segundas e quartas.

os outros dias?
Os outios dias venho no carro do meu colega.
Bem, ja you indo. Ate logo.
Ate logo.

3. 0 senhor vem para a escola de
Geralmente venho.
E quem vem com,o senhor?
Dais colegas vem no meu proo
A que horas os senhores vem?
Vimos sempre As sete. e meiaz
E a que horas,:os senhores vao
Vam aos sempre s quatro horas.
0,senhor vai sempre para casa
Nao. Nas tergas e sextas you
Bem, ate de. tarde.
At4 de tarde.

carro?

para casa?

As quatro horas?
para a cidade.



4. 0 senhor vai para a cidade hoje?
Acho que
A gue horas?
As trgs.
0 senhor vai,de carro?
Nao, yol a pe.
Eu tambem you.para a cidade Is trgs.
Entgo vamos juntos:
Vamos no meu carro.
Muito bem Ate' As trgs.
At4 Is tres.

5. Para onde 0 senhor vai agora?
Vou para A sala de aula.
0 senhor tem aula agora?
Tenho, siM6 Tenho uma aula de portugu6s.
Quando 0 senhor vai para a cidade?
Vou h uma hora.
Hoje, 4 uma hora?
Sim, hoje h uma.
Como o senhor yai?
Vou de carro.
No seu carro?
Ngo, you com o coronel no carro dgle.
Bem, eu tamb4m tenho uma aula agora. Ate; 1080.



LESSON 1.1

DIALOGO BASICO

1, Capitao Andrade! Paz favor,
2. As suas ordens, senhor major,

3, Desculpe, cApitao, o senhor tem trOco?

4, Para quanto?

5. Para um ()onto,
6, Nao sei se tenho, Deixe..me Vero,

7.. A muito fcU arranjar trOco.

8,. Aqui esta, Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos,
quinhentos e mais quinhentos faz mil,

9. Muito obrigado, A

10, Nos Bstados

11, As v$zes, Como se

12, A o escudo,

139 C194anto valq, um escudR?

14, Acho que arca de tres centavos americanos

15, Destculpe, aqui vem meu 4t4 amanhil

16, Ate amanhal Senhor major,

imposstvel trocar,uma nota grande
, no dnibus,

tamb6m, nao 6?

chama a dinheiro de Portugal,
capitao?

63



L.11

LESSON 11

BASIC DIALOGUE

1. Say, Captain Andrade!
2. What can I do for you, iv;cor?

3. Excuse me, Captain, but do you have any change?
4. How much?

5. Por one "conto" (one thousand "cruzeiros").
6. I dontt know if I have. Let me see.

7. It is very hard to get change.
8. Here you are. One hundred, two hundred, three hundred,

four hundred, five hundred and five hundred makes rne
thousand.

9.

10.

11.
12.

Thank you. Itts
the bus.
Itts the same in

Sometimes What
It!s the escudo.

impossiblie to chang e. a large bili on

the Utited States; itnttt it?

is the Portuguese money called, Captain?

13. How much is an escudo worth?
14. I think itts about three U.S.

15. Excuse me, here comes my bus.
16. See you tomoil Air, Major .
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L. 11

DIALOGO RECOMBINADO

1. Malor, 0 senhor tem trOco?
2. Troco para quanto?

3. Tz.8co para duas notas de quinhentos.
4. Ngo sei se tenho. Deixe-me ver.

5. Ngo, ngo tem.
6. Mas posso trocar uma nota de quinhentos.

7. Tem razgo. Muito obrigado.
8. Aqui tem. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos,

quinhentos.
9. Otimo. Muito agradecido.

10. Aqui no Rio 4 muito dificil trocar uma nota grande.

11. t verdade que nos Estados Unidos o dinheiro de
papel 4 sempre novo?

12. Sim senhor, 4 verdade. L. ngo hi dinheiro velho.

13. No Brasil e em Portugal hi muito.
14. Como se chama o dinheiro de Portugal?

15. t o escudo.
16. Quantos escudos'hi no d6lar americano?

17. Acho que cer9 de vinte s nove,
18. Aqui vem meu onibus. Ate amanhg.
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NARRAT1VA

0 Coronel Campos quer trOco para duas notas de

9uinhentos. tle quer comprar cigarros, mas no Rio

e muito 5ifIci1 -,tsrocar uma nota grande, 0 Major

Taylor so tem troco para uma nota de quinhentos. 0

major diz que nos Estados Unidos o dinheiro de papel

e sempre novo. 0 coronel diz que no Brasil e em

portugal ha muitas notas velhas. 0 dinheiro do Brasil

e o cruzeiro e o dinheiro de Portugal e o escudo.

PERGUNTAS

1, 0 senhor tem trOco para um conto?
2. Os brasileiros usam escLdos?
3. Os americanos usam cruzeiros?
4, 0 senhor me d6,. tr8co para dez dOlares?

5. Conte de 1 a 10, faz favor.
6. 0 senhor sabe qual 4 o dinheiro que os portuguesps

usam?

7. t f6ci1 trocar dinheiro no Brasil?

8, dificil trocar uma nota Requena no Snibus?

9. Os senhores sabem de que cor e o dinheiro de papel
brasileiro?

10, Na Aarica vemos dinheiro de papel velho?

11. Quantos sao quinze e cinco?
12. As notas brasileiras sgo velhas?

13. Quantos sgo oito e seis?
14. 0 senhor pod& trocar dez escudos?
15. guantos escudos hA no d6lar americano?
16. E facil trocar uma nota pequena na America?

17. Os senhores sempre tgm tr8co?
18, 0 senhor vai trocar seu carro?
19. 0 senhor tem um carro velho?

20. Como se chama o dinheiro do Brasil?
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EXERCfCICS ORAIS

1. 0 senhor sabe como se chama o dinheiro de Portugal?

Acho que se chama o escudo.
Qaanto vale um escudo?
Cerca de tr6's centavos americpos.
Entao quantos escudos tern o dolar?
Cerca de vinte,e nove.
No Brasil tambem usam escudos?
Nao, no,Brasil usam. cruzeiros.
Tem razao,

2. Bom dia, como vai o senhor?
Muito,bem, obrigado.
Que ha de novo?
Nada, tudo velho.
Sente-se. Quer um cigarrq
Obrigado. 0 senhor tem troco para cem cruzeiros?
Nao sei se tenho. Deixe-me ver.
Duas de cinquenta esta-bem.
Aqui tem.
Muito,obrigado pelo trOco.
Nao ha de qua.

3. Os senhores sabem como se chama o dinheiro do Brasil?
Sabemos, se chama cruzeiro.
E o senhor, major, sabe como se chama o dinheiro de

Portugal?
Sei, se chama escudo.
0 senhor tem notas e moedas brasileiras?
Tenho, mas em casa. Amanha eu trago algumas.
Boa ideia! Eu quero ver o dinheiro brasileiro.
De que cOr sgo as notas brasileiras?
Sao de muitas cares azuis

1
verdes 1

amarelas,
castanhas.

verdade?
Sim senhor, 4 verdade. 0 senhor vai ver amanhi.



4, 0 senhor tem trOco para cinco d6lares?
Acho que sim.
Tem moedas?
Deixe-me vesr.
Eu quero ir cidade de 8nibus e ngo tenho tr8co.

Tome. Um, dois, tr6's, quatro, cinco,
Porque 4 diacil trocar dinheiro nos Onibus?
Porque ngo has. trcico.

E porque.ngo 116 trOco?
Isso eu ngo sei.

Bem, 46 You indo. Obrigado pelo tr8co.
Ngo ha de qua.

6. Os senhores sabem quem tem trOco para dez dOlares?
flu ngo tenho mas acho que o professorotem,
Professor, o senhor pode trocar dez dolares?
Posso Duas de cinco est6 bem?
O senhor ngo tem moedas?
Sinto muito mas nao tenho.
Entgo o senhor me d6 as duas de cinco
.Pois ngo, Aqui estao. Tome.
Muito obrigado. Ate logo,

6, 0 senhor vai trocar seu carro?
Acho que sim.
Qye marca de carro o senhor tem agora?
Tenho um Dodge.
E que marca o senhor quer?
Quero um Packard,
O senhor gosta do Packard?
Gosto muito.
O senhor tem muito dinheiro, ngo tem?
Que nada, meu amigo!
Quanslo o senhor vai trocar seu carro?
No sabado.,
Bel, j6 You indo, Ate amanha.
Ate amanha.
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LESSON 12

DIALOGO BASICO

1. Esti na hora do a1meno.
2, mesmo, senhor major, vamps.

3. Onde o senhor almoqa?
4. Quase sempre como no restaurante,

5. Porque nao almoo em casa?
6, Moro no Leblon. muito longe

7. A que restaurante o senhor costuma ir?

8. Vou sempre ao Serrador.

9. A longe daqui?
10. Pica na Praga Paris, Sao quinze minutos a pi.

11. A comida 14 4 boa?
12. 'A razave1 e nao 4 cara.

13, ties servem pratos leves?
14. Siml tgm pratos de todos os tipos,

15. Entao you com o senhor.
16. Com muito prazer, senhor major.
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LESSON 12

BASIC DIALOGUE

1. Aunch time,
2. So it is Major, let's go,

3. Where do you have lunch?
40 Most of the time I eat in a resiaurant.

5. Why don.ilt you have lunch at home?

6, I live in Leblon, Ws too far.

7. What restaurant do you usually go to?

8. I always go to Serrador,

91, Is it far from here?
10. It"s on Paris Square, It's a fifteenowminute walk.

110 Is the food good there?
12e It's fairly good and it isn't expensive,

13. Do they serve light meals?
140 Yes, they have all kixIds,

15, Then 1,111 go with you.
16. 1.4 be glad to have you join me, Major.

70



DIALOG() RECOMBINADO

1. Tenente, o senhor almoga em casa?
2. Ngo senhor, a1mogo quase sempre no restaurante.

3. Porque o senhor ngo almoga em casa?
4. Porque moro muito longe,

5. Onde fica o restaurante?
6. Pica aqui perto. Sao dez minutcs

I. A comida 0 4 cara?
8. Ngb, ngo e cara,

9. Que pratos hes servem?
10. T6m pratos de todos os tipos,

lie Onde o senhor mora?
12. Moro em Copacabana.

13, Onde o senhor almoga?
14. As vezes almogo no restaurante.

15. 0 senhor almoga com sua famllia?
16. Ngo, geralmente almogo sozinho.

17. E onde almoga sua senhora?
18. Geralmente almoca em casa,

19. Quer almogar comigo?
20, Com muito prazer. Vamos.
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NARRATIVA

Est4 na hora do almOgo. 0 capita() nao almoga em
casa porque mora muito longe. "tle mora no Leblon.
Ale geralmente almoga no Restlurantl Serrador gue Lica
Da Praga Paris. A comida la e razoavel e nao e cara.
Eles servem pratos de todos os tipos.

0 majq tamb4m plmoga s vgzes no restaurante.
A senhora dele e os filhos almogam em casa. 0 major
vai almogar com o caplitao no Serrador. tles vio a p4
pozque restaurante e muito perto.

PERGUNTAS

1. Queohoras sao?
2. Esta na hora do alm8go?
3. 0 senhor almoga em casa?
4. Seus colegas almogam na cantina?
5. Onde almogam seus filhos?
6. Onde o senhor mora?
7. 0 senhor quer almogar no restaurante?
8. tste restaurante e um pouco caro, nao 4?
9. Onde fica o restaurante?

10. A comida 16 4 boa?
11. tles servem pratos leves?
12. 0 senhor gosta de pratos leves?
13. 0 senhor quer almogar comigo?
14, Onde Lica a escola?
1$. Porque o senhor nao almoga na cantina?
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EXERCfCIOS ORAIS

1. 016, como vai, capitgc?
Bent, e 0 senhor?
Vou muito bem, Que horas sgo?

meio dia.
Entgo Nramos almogar?
Boa ideia, vamos.
Onde o senhor quer almogar?
Vamos ao Sv7rador.
A comida 4..a,e boa?
A comida e otima e ngo e muito
Ales servem pratos leves?
Sim senhor, servem.
Bem, vamos indo,
Vamos.

2. Sargento, onde o senhor almoga?
Almogo sempre na cantina.
Com quem o senhor almoga?
Almogo sempre com meus colegas.
O senhor come bem?
Como sempre muito bem,
O senhor come muito?
Ngo senhor, como pouco.
E o praga?
O praga sempre come luito.
A comida na cantina e boa?
Sim senhor, 4 muito boa.

3. Bom dia, coronel, como vai?
Bem, obrigado,
O senhor quer almoOr?
Boa idia. Vamos.
Onde vamps almogar hoje?
Vamos almogar no Clube.
Sua senhora tambem almoga 14?
Sim, ela vem almogar comigo.
E onde almogam seus filhos?
tles almogam na escola.
0 almqqo la 4.caro?
Nio, e razo6vel.
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4. Tenente, onde o senhor mora?
Moro longel em Copacal..nna.

0 senhor mora so!) ou com . familia?

Moro a6zinho.
Quem prepara seu almOgo?
Eu nunca como em casa.
E onde o senhor costuma comer?
Eu comp sempre na pInsao.
A comida na pensao e boa?

Otima,
ales tem feijoada?
Sim, te'm feijoada quase todos os dias.

Bem, entao vamos comer.
Muito bem, vamos.

5. Capitao, o senhor 4 casado, ngo d?

Soux, sim senhor.
Entao o senhor almoga em casa?

Sim senhor, almogo sempre com minha senhora.

Os senhores sempre comem em casa?

Nio, s vezes comemos fora.
A,que restaurante os senhores costumam ir?

Nos vamos (rase sempre ao Palace.

A comida la e boa?
Mais ou menos.



LESSON 13

DIALOGO BASICO

1. Num, que beleza de carro!

2. Obrigado. Gosta?

3. Sim, muito. Que marca 4?

4. t um Cadillac.

5. 0 senhor e granfino, hein?

6. Que nada! Que carro o senhor tem?

7. Tenho um Ford de duas portas,

8, t um bom carro, nao 4?

9, Sirn, e 4 bem econSmico.
10. 0 Cadillac gasta muita gasolina.

11. Quanto custa um litro de gasolina nos

12. Um litro nao sei. Um galao custa cgrc

13. Os carros aqui sao muio caros.

14. Quanta custa um Cadillac no Brasil?

15, Puxa! Custa umaofortuna!
16. Bem, o Cadillac e um carro de limo...
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LESSON 13

BASIC DIALOGUE

1. Boy, what a beautiful e-r!
2. Thanks. Do you like it!

3. Yes, very much. What make is it?
4. It's a Cadillac.

5.
6. I wouldn't say that. What kind of car do you drive?

You!re a big wheel, huh?

7. I drive a two-door Ford.
8. Ws a good car, isn't it?

9, Yes
7
and it's very economical.

10. A Cadillac burns a lot of gas.

11. How much does a liter of gasoline cost in the United
States?

12. I don't know haw much a liter ise A gallon costs
about thirty cents.

13. Cars are very expensive here,
14. How much is a Cadillac in Brazil?

15. Boy! It costs a fortune!
16. Well, a Cadillac is a luxury car,
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DIALOGO RECOMIiINADO

1. Pima! Que beleza de carrof
2. Gosta? t um Cadillac,

3. 0 Cadillac gasta muita gasolinal nao gasta?
4. Bemt 4 um carro de lux() 4".

5. Quanto custa um galao de gasolina nos Bstados
Unidos?

64, Circa de trinta centavos. Que carro o senhor tem?

7.
,

Tenho um Ford.
3. De quatro portas?

9. Niol de duas portas.
10, Os carros no Brasil sao carost nio sao?

11. Bastante. Um Cadillac custa,umq fortune-I
12. Bern, nos Bstados Unidos tambem e caro.

13, Qnle carro tem o Tenente Williams?
14. Tem um Volkswagen.

15. 0 Volkswagen 4 um bom carrot nao 4?
16. t sim. Muito born.
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NARRATIVA

0 Major Taylor tem um Cadillac. Os Cadillacs
sgo carros de luxo. No,Brasil custam uma fortuna.
Nos Estados Unidos tambem sgo bastante carose 0
Capitgo Andrade tem um Ford de duas portas. 0 Ford
e um bom carro e 4 bastante econ8mico. 0 Cadillac,
pelo contrario, gasta muita gasolina. Nos Estados
Unidos um galao de gasolina custa cerca de trinta
centavos. No Brasil ngo se usam gales, usam-se litros,

PERGUNTAS

1. 0 senhor tambem tem um Cadillac?
2. Que marca e seu carro?
3. Quantas portas 1;em seu carro?
4. Seu carro tem radio?
5. Seu carro gasta muita gasolina?
6. Que gasolina o senhor usa?
7. Quanto custa um galgo de gasolina?
8. No Brasil usam gal6es ou litros?
9. Os carros no Brasil sao caros?

10. 0 Volkswagen e um bom carro?
11. 0 Volkswagen tem quatro portas?
12. 0 Volkswagen e americano?
13. ) senhor tern pragem em sua casa?
14. eu carro e deste ano?
15. Quantas milhas tem seu carro?
16. Seu carro gasta muito Oleo?

I.



EXERCfCIOS ORA

1. Que carro o senhor tem?
Tenho um Cadillac.
Quanto custa um Cadillac nos Es

arca de cinco mil dolares.

No Brasil um Cadillac custa uma
Quanto gasta seu Ford?

Muito pouco, bem economico.
Quanto custa a gasolina no Brasil?

Ngo sei bem. Mas nao 4 muito cara

Seu carro gasta muito oleo?

Nao senhor,, gasta muito pouco.
0 meu tambem gasta pouco.

2. Seu carro 4 de duas portas?
Ngo senhor, e de quatro.

Quantas milhas tem seu carro?

Tem quinRe ,mil.
De que cor e seu carro?

cinzento ebranco.
0 seu carro novo?
Sim senhor, e deste ano.
t um Chevrolet, ngo 4?
A, sim senhor.
0 Chevrolet e um bom carrot ngo 4?

3 0 carro do tvlente 4 novo?

Sim senhor, e deste ano.

Mas o,carro do sarg6nto e velho, nio 4?

Sim,e um carro muito velho.

E gasta muitagasolina, ngo gasta?

Sim, gasta muita.
Que carro o senhor tem?
Tenho um Fiat.
Miat ngo gasta mita gasolina, pois nio?

Nao, gasta pouca.
Seu carro esta,gastando muito oleo?

Sim, agora esta gastando bastante.

tados Unidos?

fortunat
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4, ONcapitgo tem um Pontiac?
Nao senhor, tem um Impala deste ano.
Ah, o capitgo e

mesmo.
Que carro o coronel tem?
Tem um Buick muito velho.
O carro do coronel gasta muita gasolina?
Sim, gasta muita gasolina e muito Oleo.
De quantas portas e seu carro?
A de duas.
De que ano 4 seu carro?
A deste ano.

5. Seu carro 4 econOmico?
Sim, e bem economico.
Roue gasolina o senhor usa?
Uso sempre super.
Quanto custa um galgo de gasolina super?
Acho que trinta e um centavos.
E no Brasil, quanto c4sta um galgo de gasolina?
Ngo sei bem. Alias nos usamos litros.
A gasolina no Brasil 4 cara?
Ngo senhor, ngo e muito cara.
E em Portugal?
Ache que em Portugal 4 bastante cara.

6, 0 carro do sargento tem radio?
Tem, sim. Tem um bom radio.
Onde o sargento tem o carro?
Esta em fArente da casa dele.
A casa dele ngo tem .garageW
Tem, sim. Tem uma garagem para dois carros.
Sua casa tambem tem garagem?
Slm tem, mas euAngo uso a garagem.
Nao usa? Porque?
Porque ngo,:.tenho carro.
E porque,,nao compra um carro?
Porque nao tenho dinheiro.
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LESSON 14

DIALOGO BASICO

1, Sente-se, senhor major, nao faga ceriminia.
2. Obrigado, capitao.

3. 0 senhor quer canja ou sopa de legumes?
4. °Nero canja. Gosto muito de canja.

5, Como o senhor quer seu filS?
6. Mal passado, faz favor.

7. Quer salada de tomate ou de alface?
Salada de tomate.

9. Quer passar o pao e a manteiga, por favor?
10. Pois nao, Capitgo, qual 4 o prato thico do Brasil?

110 , 1 feijoada. Peijao preto com carne e'toucinho.
12. CS brasileiros bebem 1ete nas refeigiies?

13. Nao. Geralmente bebemos Agua e As veZes vinho.
14. Qual 4 a sobremesa tlpica do Brasil?

15. 1 goiabada com queijo. Quer provar?
16. &tins. iddial
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LESSON 14

BASIC DIALOGUE

1. Sit down, Major, take it easy.
2. Thank you, Captain.

31 Would you like chicken broth or vegetable soup?

4. have chicken broth. I like chicken broth very
much.

5. Haw would you like your steak?
6. Rare, please.

7. Would you like tomato salad or lettuce salad?
8. Tomoato salad.

9. Would you pass the bread and butter, please?
10. Surely. Captain, what is the most typical dish of

Brazil?

11. Its "feijoada". Black beans with meat and salt pork.
12, Do (the) Brazilians drink milk with their meals?

13. No. They usually drink coffee and sometimes wine.
14. What is the typical dessert of Brazil?

15. It's guava paste with cheese. Would you like to
taste it?

16. Good idea!
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Sentem-set senhores, nao fagam cerimOnia.

2. Muito obrlgado,

3. Todos os senhores querem sopa?

4. Sum, queremos. Duas canjas e tres sopas de legumes.

5. Quantos 1L14s os senhores querem?

6. Cinco files. Dois bem passados e trgs mal passados,

7. Com arroz?
89: Sim, com arroz e salada de alface e tomate,

9. Qual 4 o prato brasileiro tlpico?

109 2 feijoada. Feijao preto com carne e toucinho,

11, Os brasileiros comem feijoada todos os dias?

12. Em muitas casas comem feijoada todos os dias.

13. E qual 4 a sobremesa tlpica do Brasil?

14. t goiabada com queijo.

15. 0 que os brasileros bebem Ras refeigews?

16. Geralmente bebem agua e As vezes vinho.

17. E nunca bebem caf4 ou chA?

189' Sim, ales sempre bebem cafe mas s6 depois da
sobremesa

19. Capitao, o senhor quer passar o pao e a manteiga?

20. Pois nao.

21. Cs senhOres querem provar fet.joada?

22. Queremos, sim, Que otima ideial
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23. Tenente, o senhor quer ch4?
24. Nao, quero cal4.

25. Os senhores querem goiada com queijo?
26. Sim, n6s queremos provar goiabada.

27. Beni, vamos indo?
28. Vamos. Ja esta na hora.

NARRATIVA

Hoje o Major Taylor e o Capitao Andrade almoom
no restaurante. 0 major vai comer canja. $le gosta
muito de canja. 0 capitao come sopa de legumes.

9 Major Tayl;or quer seu fi14 mal pasgado mas o
capitao quer file bem passado. Com o file gles comem
arroz e salada. 0 major quer salada de tomate e o
capitgo salada de alface.

Na mesa 116 tambem pgo e
do Brasil chama-se feijoada.
com carne toucinho e outras

manteiga. ,0 prato tipico
Feijoada e feijao preto

coisas.

Os brasileiros geralmente nao bebem leite nas
refeigeies. Com a refeigao o major e o capitgo bebem
cerveja. 0 major quer provar goiabada,com queijo,
a sobremesa tfpia. do Brasil. Depois eles tomam cafe
e fumam um cigarro.
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PERGUNTAS

1. Que sopa o senhor quer?
2. Os senhores gostam de canja?

3. 0 senhor gosta de sopa .de legumes?

4. Major, o senhor quer passar o pgo e a manteiga?

5. Como o senhor quer o seu file?

6. 0 senhor gosta de file mal passado?

7. Que salada o senhor quer, de tomate ou de alface?

8. Os senliores querem provar feijoada?

9. Que e feijoada?
10. Qual 4 a sobremesa thica do Brasil?
11. 0 senhor gosta de pgo com queijo?

12. Os brasileiros comem muito arroz?

13. 0 que o senhor bebe nas refeig5es?

14, 0 senhor gosta de beber vinho nas refeig8es?

15. 0 senhor toma cafe nas refeig6es?
16. Os senhores tomam cafe depois da sobremesa?

17. Os americanos geralmente bebem leite nas refeigiies?

18. 0 senhor gosta de cha?

EXERCfCIOS ORAIS

1 Sente-se, senhor, ngo faca
Obrigado.
Que sopa 0 senhor quer, sargento?
Quero canja, faz favor.
Quer pao tni manteiga tambem?
Sim senhor, obrigado.
E como o senhor quer seu file?
Bem passado, faz favor.
Com arroz ou salada?
Com arroz.
Pois nao.
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2. Bom dia, major, o lue o senhor quer hoje?

You querer sopa de i rnes e salada.

Salada de alface?
Alface e tomate, faz favor.
E o que 0 senhor,quer beber?
Agua agora e cafe depois da sobremesa.

Muito bem.

3 Quer sentar-se aqui perto da janela?

Sim, aqui est6 bem.
0 senhor quer um file hoje?
Sim, mal passado,,como sempre.
,Equer arroz tambem?
Nao, uma boa salada de alface, faz favor.

E o que quer de sobremesa?
Nadl, hoje,,obrigado.
Cafe ou cha?
Ch4, iaz favor.
Pois nao.

4. COMO vai o senhor?
Berl. 0 que 116 de bom hoje?
Uma feijoada muito boa.
Entrto, you provar a feijoada.
Com arroz?
Sim, faz favor.
Pao com manteiga tambem?
Nao, hoje nao.
Goiabada com queijo?
Sim, e cafe depois da goiabadao
Muito bem.
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5. Qlial 4 o prato tipico do Brasil?
Feijoada.
E o gue feijoada?
Feijao preto com carne e toucinho.
E com que os brasileiros comem feijoada?
Com arroz.
ales comem feijoada todos os dias?
Sim, em muitas casas comem feijoada todos os dias.
Eu quero provar feijoada.
Muito bem, Amanha, em minha casa.
A que horas?
As trgs horas. Ate amanha.
Ate amanhg.

6. 0 que os senhores querem hoje?
Sopa e salada.
Que sopa? Canja ou legumes?
Duas canjas.
Salada de tomate?
Nao, salada de alface.
E o que vac) beber?
Leite, faz favor.
E querem sobremesa?
quero goiabada.
E o major?
Ele,nao quer nada.
Cafe depois da goiabada?
Sim, faz favor. Dois cafes.
Muito bem.
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LESSON 15

DIALOGO BAS1k.

1. Como vai o senhor, major?
2. oltimo, d o senhor?

3. Muito bem, H. muito tempo que o senhor chegou ao
Brasil?

4. Nao senhor. HI apenas duas semanas,

5. 0 senhor veio,s6 ou com a familia?
64 Vim com a familia inteira.

7, Os senhores vieram de aviao?
8. Nao, viemos de navio, no "Del Norte",

9. 0 senhor fala portugugs muito bem, major. Onde
aprendeu?

10. Aprendi na Escola de Linguas do Exercito, na
California.

11. 0 senhor sabe quanto tempo vai ficar no Brasil?
12. Sei, sim senhor. Vou ficar tress anos.

13. Os senhores j6 sabem onde vacs morar?
14. Sim senhor. Vamos morar em Copacabana.

15. En.0o muito prazer, .major, ate A vista.
16. Ate A vista. Muito prazer.
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LESSON 15

BASIC DIALOGUE

e.

L. 15

1. How are you, Major?
2. Pine, and you?

3. Oh fine! Have you been in Brazil long?
4. Notsir. Only for two weeks.

5. Did you come alone or with your family?
6. I came with my whole family.

7. Did you come by plane?
8. No, I came on a ship, the 'Tel Norte".

9.. You speak Portuguese very well, Major. Where did
you learn it?

10. I learned it at the Army Language School, in California.

11. Do you know how long you are going to stay in Brazil?

12, Yes, I do. I am going to stay for three years,

13. Do you already know where you are going to live?
14. Yeslsir. We are going to live in Copacabana.

15. 1.1.11 see you, Major. It's been a pleasure.
16. 1.'11 be seeing you. The pleasure is mine.
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1. Como vai o
2. Muito bem,

3. H4 quanto
4. Ha apenas

DIALOGO RECOMBINADO

senhor, major?
obrigado.

tempo o senhor chegou ao Rio?
duas semanas.

5. Mas o senhor fala Rortugues muito bem!

6. Eu aprendi portugues com professOres brasileiros.

7. Onde? Nos Estados Unidos?
8. Sim senhor, na Escola de 'Aguas do Ex4rcito

Americano.

9. Onde fica a escola?
10. Pica na CalifOrnia.

11* 0,senhor veio de navio?
12. Nao, vim de aviao.

13. Evyeio skinho?
14. Nao senhor, vim com minha senhora.

15. Sua senhora fala portugues?
16* Fiala um pouco.

17. 0 senhor j6 sabe quanto tempo vai ficar no Rio?

18. Sei, sim. Vou ficar aqui tres anos.

90



L. 15

NARRAT1VA

O Major Taylor veio com a familia para o Brasi1x
ales chegaram ha duas semanas. 0 major vai ficar tres

anos no Rio. 0 major e a familia vieram dos Estados

Unidos no "Del Norte".

O Major Taylor fala portugugs bastante bem. Ale

aprendeu corn RrofessOres brasileiros, na Escola de

Lfnguas do Exercito Americano. A Escola de Linguas

fica na Calif6rnia. A senhora do major tambem fala

um pouco de portugues.

O major j6 sabe onde vai morar. ale arranjou

uma casa muito boa em Copacabana.

PERGUNTAS

1. H. quanto tempo o senhor chegou aqui?

2. 0 senhor veio de carro Rara,aqui?

3. E o senhor, veio de aviao?

4. E o senhor, veio de trem?
5. E o senhor, veio de 8nibus?
6. Sua farnflia veio com'o senhor?

7. E,o senhor, veio sOzinho?
8. Ha quanto tempo o senhor estuda portugugs?

9. Por quanto tempo,o senhor vai estudar portugues?

10. Sua senhora tambem estuda portugugs?

11. 0 senhor vai para o Brasil?

12. E o senhor, para onde vai depois aste carso?
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EXERCfCIOS ORAIS

1, Como vai, major?
otimo, e o,senbor?
651.mo tambem.
H . muito ten() que o senhor chegou ao Rio?
Ha apenas tres semanas.
E 9uanto tempo vai ficar aqui?
Tres anos mais 9u menos.
O senlpr veio so ou com a familia?
Vim so. Eu stall solteir9.
Mui;to prazer, major, at t vista.
Ate a vista.

2. 0 senhor fala portugas muito bem.
O senhor entende tudo o que eu falo?
Entendo tudo. Onde o senhor aprendeu portugugs?
Aprendi nbs Estados Unidos.
Onde? Numa escola particular?
Aprendi na Escola de Linguas do Ex4rcito Americano.
Onde fica a escola?
Fica em Monterey, na CalifOrnia.
Por quanto tempo o senhor aprendeu portugugs?
S6 por seis meses.

verdade? S6 por seis meses?
Sim, meu amigo, mas seis horas por dial
Puxa!! Seis horas por dia!!
Bem, 36. vou indo. At4 amanha.
At4 amanha.

3, Boa tarde, como vai, tenente?
Muito bem, obrigado.
Ha quanto.tempo o senlilor chegou aqui?
Ha mais ou menos um mes.
ONsenhor veio so?
Nao, vim com a familia.
Os senhores vieram de aviao ou de navio?
Viemos de navio, no "Del Norte".
J4 sabe onde vai morar, tenente?
J . Vamos;morar em Copacabana.
O senhox ja tem casa?
Ngo. -Nos vamos morar em apartamento.
Ah! Muito bem. Entao vamos embora.
Vamos.
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4. Quanto tempo o senhor vai ficar aqui?
Mais ou menos quatro meses.
E quando o senhor chegou dos Estados Unidos?
Cheguei na quarta-fel7:1, de avigo.
E onde vai ficar?
Vou ficar em casa de uns amigoS.

muito bem. Muito prazer, ate vista.

Ate A vista.

5. HA muito temp9 que a senhora chegou aqui?
Nao senhor, ha apenas alguns dias.

A senhora 4 a senhora do Capitgo Smith?
Sou, sim senhor.
Os senhores vieram no mesmo avigo que o Sr. Castro?

verdade. Viemos juntos no mesmo aviao.

Onde a senhora aprendeu portugues?
Aprendi nos Estados Unidos com um professor

particular.
E quanto tempo os senhores vao ficar em Lisboa?

Vamos ficar a9ui mais ou menos dois anos.
Os senhores ja tem casa?
JA, sim senhor. Temos uma casa 6tima cora jardim.

E capitao 4 do Ex4rcito Americano?
Ngo senhor, he 4 da Marinha. Bem, muito prazer.
Igualmente, minha senhora.

6. Hi muit9 tempo que os senhores chegaram?
Nao. Ha apenas algumas horas.
E quanto tempo vao ficar aqui?
Alguns dias.
Os senhores vieram de carro?
Sim senhor, viemos.de carro.
Os senhores querem um apartamento?

queremos um apartamento pequeno.
Nos temos um muito bora.

Quanto 4 por mes?
Tres mil 'escudos /3or mese
Muito bem. Esta otimo. Obrigado.
Ngo ha. de qua.
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L. 16

LESSON 16

EXERCICIOS DE APRESENTAgA0

1 Eu falo portugugs. 0 senhorAfala portugues?
Sim sr., eu fa10 portugues.

O professor fa1a portugugs bem?
Sim sr., gle fala portugugs muito bem.

O falaAportugues?
Sim sr ele tambem fala portugugs.

Seus colegas falam portugugs?
Sim sr., hes falam portugues,

ties falam bem?
Sim sr., hes falam muito ben.

O e eu (nos) fa1amos portugues?
Sim v., o e o senhor (os senhores) falam por-
tugues bem.

O senhor e seus colegas (os senhores) falam portugugs na
sala de aulaZ

Sim sr., meus colegas e eu (n6s) sempre falamos portugugs.

2 Eu nao fumo. 0 senhor fuma?
Puma, sim sr.

Que marca de cigarros o senhor fuma?
Flumo

Sua senhora fuma?
Nao sr., ela nao fuma.

O seus colegas fumat?
Alguns fumam, outros nao.

O e eu (n6s) fumamos?
Nao sr., o e o senhor (os senhores) nio fumam.

O senhor e seus colegas (os senhores) fumam durante as aulas?

Nao sr., meus colegas e eu (nos) nunca fumamos durante

as aulas.
Porqus os senhores nao fumam durante as iulas?

Nao fumamos durante as aulas porque e proibido.
Quando os senhores fumam?

Fumamos sempre nos intervalos.
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3 Eu gosto muito de canja. 0 senhor gosta de canja?
Sim sr., eu gosto muito de canja.

Sua senhora gosta de canja?
Nao sr., minha senhora (ela) nao gosta de canja.

Seus co1egas gostam de canjo?
A1guns gostam, outros

O e eu (nos) gostamos de :,anja?
Sim sr., o e o senhor (os senhores) gostam de
canja.

O senhor e seus colegas (os senhores) gostam de canja fria?
Ngo sr., meus colegas e eu (n6s) nao gostamos de canja
fria.

4 Eu tomo cafe de manha. 0 senhor tambem toma cafe?
Sim sr., su tomo cafe de manhg.

O tambam toma cafe?
Sim sr., ele tambem toma cafe.

O e eu (n6s) tomamos ch6 de manhg?
Nao sr.. o e o senhor (os senhores) tomam cafe
de manha.

Todos os seus colegas tomam cafe?
Alguns tomam cafe, outros tomam chA.

A que horas los senhores tomam cafe?
N6s tomamos cafe As 10 horas.

5 Eu chego a escola as oito horas. A que horas o senhor chega?
Eu chego as sete emeia.

O senllor sempre clrga as sete e meia?
Nao sr., as vezes chego s oito horas.

A que haras o chega?
t1e chega as oito horas.

O e eu (n6s) chegamos as oito horas?
Sim sr., o e o senhor (os senhores) chegam As
oito horas.

O a que horas as professOres chegam?
Os professores chegam as sete e meia.

O senhor e seus colegas (os senhares) chegam i escola juntos?
Ngo sr., meus colegas e eu (nos) ngo chegamos juntos.

A que horas os senhores chegam a esco1a de tarde?
De tarde meus co1egas e eu (n6s) chegamos a uma hora.

2
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6 HA quanto tempo 9 senhor esti aqui?
Estou aqui ha (dias, semanasx meses, anus).

HA quanto tempo o senhor estuda portugues?

Estudo portugugs hA (dias, semanas, meses).

HA quanto tempo o senhor 6 militar?
Sou militar hi (liA.as, semanas, meses, anos).

Hi quanta tempo o esta aqui?
21e esta aqui ha .

H . quanta tempo ele estuda,portugues?
21e estuda portugues ha .

HA quanto tempo ele,e militar?
Ple 4 militar ha .

HA quanto tempo o senhor e o estao em ?

Nos estamos aqui ha .

HA quanto tempo os seahores estudam portugugs?

Estudamos portugues ha
HA. quanto tempo Os senhores sao mllitares?

Somos militares hA .

HA quanto teTpo o e o estao aqui?

ties estao api h4 . ^
HA quanto tempo eles estudam,portugues?

Eles estudam,portugues ha .

HA quanto tempo eles sao militares?
Pies sao militares hl .

7 De que estado o senhor 4?
Sou de . (MaTyland, Virginia, California)

De que cidade o senhor e?
Sou de . (San Fpncisco, Davenport, Tonopah)

De que 9tado sua senhora e?
Ela e de .

De que cidade ela e?
Ela 4 de

Le que estado a e o sao?

ties sao de
De que cidade hes sfio?

Eles sao de
De que parte dos BEM o senhor e sua senhora sao?

Nos (minha senhora e eu) somos de

De que estado o senhor e sua senhora sio?

Neis somos de
Le que estado o e?

Ele 4 de
6

De que cidade he e?
tle 4 de

L. 16
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8 0 senhor tem irmaos e irmas?
Tenho, sim senhor.
Ngo sr.t ngo tenho irmgos nem irmgs.

Quantos irmaos o senhor tem?
Tenho irmaos.

Quantas irmas o senhor tem?
Tenho irmas.
Nao tenho irmas.

0 tem irmaos?
Sim sr., ele tem irmaos.
Ngo sr.t Ole nao tem irmgos.

Quantos irmaos ele tem?
2.1.e tem irmaos.

Quantas irmas?
2le tem irmas.
tie ngo tem irmas.

0 e o tem irmaos?
Sim sr., hes tem irmgos.
Nao sr.t eles nao tem irmaos.

Quantos irmaos eles tem?
ties tem irmgos.

Quantas irmas?
21es tem irmas.
tles nao tem Irma's.

0 senhor e sua senhora tem muitos irmaos?
Sim sr., nOs temos muitos irmgos. Minha senhora tem
quatro e eu tenho cinco.

Quantas irmas o senhor e sua senhora (os senhores) tesm?

Bia tem dime irmas e eu tenho uma Irma.
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LESSON 16

DIALOGO

Na prOxima semana 0 Major Taylor e a famIlia vao

fazei uma grande viagem. 0 major leva o carro a
um posto de gasolina para ver se tudo esta em ordem.

1 - 0 que deseja, senhor major?
2 - Encha o tanque, faz favor.

3 - 0 senhor quer que eu verifique o Oleo?

4 - Sim, e veja se o radiador tem bastante agua.

5 - Vou olhar a bateria tamb4m.
6 - Boa ideia.

7 - Tudo em ordem. Este carro tem um motor Otimo.

8 - Tem mesmo. 0 carro anda muito bem.

9 - 0senljor comprou e'ste carro noyo?
10 - Nao, e de segunda mao, mas esta muito bom.

11 . Deixe eu ver a pressao dos pneus. Quantas libras o
senhor usa?

12 - 28 libras nos quatro pneus.

13 - 0,pneu do lado direito na frente est& um pouco gasto.

14 - Ja sei, vou mandar recauchutar.

15 - 0 senhor quer lubrificar o carro?
16 - Sim, mas amanha de manhg.

17 . quer que lave o carro tambem?
18 - Nao, mas verifique bem os freios e amortecedores.

19 - Sim, senhor. 0 parabrisa j6 estS limpo.
20 . Multo bem, obrigado.

21 - Entgo o senhor vai trazer o carro amanha para
lubrificar?

22 - Siml amanhg por volta das dez.

5
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LESSON 16

DIALOGUE

Next week Major 1'w:1or and his family are going on a
long trip. He takes Ihe car to a gasoline station to
see if everything is in order.

1 - May I help you, major?
2 - Fill the tank, please.

3 - Do you want me to check the oil?
4 - Yes, and see if the radiator has enough water.

5 - Pm going to check the battery too.
6 - Good idea.

- Everything in order. This car has an excellent motor
8 - Yes, it has. It runs very well.

9 - Did you buy this car new?
10 - No, it was second hand, but it's very good.

11 - Let me check the pressure in the tires. How many
pounds do you use?

12 - 28 pounds in all four tires.

13 - The right front tire is a little worn out.

14 - Yes I knaw, Pm going to have it recapped.

15 - Do you want the car lubricated?
16 - Yes, but tomorrow morning.

17 - Do you want me to mash the car too?
18 - No, but check the brakes and shock-absorbers.

19 - Yes,sir. The windshield is already clean.
20 - Fine, thank you.

21 - Are you going to bring the car tomorrow for lubrication
then?

22 - Yes, tomorrow, around ten.

6
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LESSON 16

EXERCfCIOS

1 Em que pOsto o senhor leva seu
Levo meu carro ao pOsto

0 senhor leva seu carro ao posto para lavar?
Nao sr., eu lavo meu carro em casa.
Sim sr., eu levo meu carro ao posto para lavar.

Em que dia da semana o senhor lava seu carro?
Lava meu carro nos s6bados.

Quando seu carro esta limpo, o senhor lava?
Nao er., quando o carro esta limpo, eu nao lavo.

Em que posto o leva o carro dele?
21e leva o carro ao pOsto

21e leva o cavo ao pOsto para lavar?
Sim sr., ele leva o carro ao postoApara lavar.
Nao sr., ele nao leva o carro ao posto para lavar, e`1e

lava o carro em casa.
Em que dia da semana ele lava o carro?

21e lava o carro nos sabados.
Em que posto seus colegas levam os cAarros deles?

21es levam os carros deles ao posto
21es levam osAcarros ao posto para lavar?

Nao sr., eles ngo levam os carros ao posto para lavar,
eles lavam os carros deles em casa.
Sim sr., eles levam os carros ao posto para lavar.

Em que posto o senhor e sua senhora levam o carro?
Nos levamos o calro ao pdso

Os senhores levam o carro ao posto para lavar?
Sim sr., nOs levamos o carro ao pOstoApara lavar.
Nao sr., nos n levamos 0 carro ao posto para lavar,
nos lavamos o carro em casa.

Os senhores lavam o carro tOdas asAsemanas?
Sim sr., nos lavamos o carro todas as semanas.

2 0 senhor leva o
Sim sr., eu

Quando o senhor
Lubrifico o

0 senhor leva o
Sim sr., eu

carro ao pOsto para mudar o Oleo?
levo o carro ao posto para mudar o olecte
lubrifica o carro?
carro todos os meses.
carro ao posto para lubgficar?
sempre levo o carro ao posto para lubrificar.
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t1e leva o cavo ao pOsto para mudar o Oleo?
Sim sr., ele leyao carro ao p8sto para mudar o 64e0.

tle leva a carro ao posto para lubrificar?
Sim sr., gle leya o carro ao p6sto para lubrificar.

tles leyam o carro ao pOsto para mudar o oleo?
Sim sr., eles levam o car. .,7) ao p6sto,para mudar o Oleo.

O senhor muda o oleo do carro 9.1.ondo esta sujo?
Sim sr quando o Oleo esta sujo eu mudo.

3 Quando o senhor vai buscar o carro no pasto, o carro est4
em boa condigao?

Sim,sr., quando eu you buscar o carro no Osto, o carro
esta em boa condiggo.

O servigo no posto de gasolina bom?
*Sim sr., o servico e muito bom.

Os pneus do seu carro sao bons?
Sim sr., os pneus do meu carro sgo bons.

Os pneus do seu carro estgo em boa condigao?
Sim sr., os pneus do meu carro estao em boa condigio.

4 Quando o carro es pronto, 0 senhor paga a conta?
Sim sr., quando o carro est6 pronto, eu imgo a conta.

Quern paga a conta?
Eu pago a conta.

Quando o senhor paga a conta?
Eu pago a conta do carro todos os meses.

B u pago minhas contas com cheque. 0 senhor paga suas contas
cora cheque?

Sini sr., eu tamb4m pago minhas contas com cheque.
O paga as contas com d6lares?

Sim sr., gle paga as contas com d6lares.
N6s rl.gamos contas com cruzeiros nos BEM?

Nao sr., pagamos contas cora d6lares.
Iles pagam as contas com dinheiro ou cheque?

Ales pagam com dinheiro.

8
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5 0 senhor vai buscar seu carro no ptisto?

Sim sr., eu you buscar meu carro no posto.

Seus colegas yao buscar seus carros no posto?A

3im sr eles vgo buscar seus carros no posto.

Nos vamos buscar os livros no departamento?
Sim sr., nos vamos busca.^ os livros no departamento.

O que o senhor vai buscar no ,...,sto?

Vou buscar meu carro no posto.

O que o vai buscar no pasta?
Pie vai buscar um pneu novo noispOsto.

O que seus,colegas vao buscar no poqo?
kes vao buscar uma bateria no posto.

Quando o senhor vai buscar seu carro?
Vou buscar meu carro amanha.

9
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LASSON 16

I EITURA

A V1AGEM DA FAMILIA TAYLOR

0 Major Taylor, Dona Mary e os quatro filAmpqepmram tudo

pars a sua lelagem,

Ales eair no dia 28 de dezembro. 0 major szha quo a

viagem leva dez ou doze dias.

1 Com se chama a senhora do major?
2 Quaatos Silhos os Taylor t8m?
3 lita gue 4 Le rito viajar?
4 Otaanto tempo vai 1evar a viagene

Sio 10 horas da manba e o major 1eva a carionete da fa-

milia a um p8sto do gasolina que fica perto da casa dales.

A casnionete do major 4 nova, grandel espavsa e ands muito

ben. Na canionete hA 1ugar para oe quatro fiAoa e para as

malas da familia.

5 A que horas o major leva a camionete ao pasto?
6 Code fica o p$sto?
7 Porque o major lava a camlonete ao pasto?
8 Com i a camionete?
9 A camionete soda bem?

10 A familia leya salsa?

10
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No pOsto de gasolina o empregado atende o majoi tie

conhece bem o Major Taylor porque o major sempre traz seu

carro a 8ste pOsto. 0 carro precisa estar em boa condigio

para a viagem. 0 empregado vai :cr tudo o motor, a bateria,

os pneus, o Oleo e o radiador. tie val /ubrificar o carro,

mudar o Oleo, p6r Sgua na bateria, pcir Sgua no radiador, par

gasolina no tanque e ver os pneus. Ale tamb4m vai lavar o

carro, que estS muito sujo.

11 0 empregado conhece bem o Major Taylor?
12 0 major leva sempre o carro a esse pOsto?
13 Quando o major chega ao p8sto, quem o atende?
14 Porque o carro precisa estar em boa condiggo?
15 0 que 0 empregado vai ver?
16 Ale vai lubrificar o carro?
17 Ple vai mudar o Oleo?
18 Ale vai lavar o carro?
19 ale vai pOr agua na bateria?
20 tie vai por agua no radiador?
21 ale vai ver os pneus?
22 0 senhor tem uma camionete?
23 0 senhor acha que as camionetes sgo boas?
24 Seu carro grande?
25 Seu carro e espagoso?
26 H. muito lugar em seu carro?
27 0 senhor lava seu carro?
28 0 senhor leva seu carro a um p8sto quando precisa

gasolina?
29 Os pneus de seu carro sgo pretos?
30 Quantas portas seu carro tem?
31 Seu carro estS em boa condigo?
32 0 motor de seu carro estS em boa condiggo?
33 A bateria de seu carro 4 nova?
34 Os pneus de seu carro sgo novas?
35 0 senhor p6e gua no radiador do carro todos os dias?
36 0 que os empregados dos postos de gasolina fazem?
37 Quando ngo ha gasolina no tanque o carro anda?

11
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LESSON 16

NOTAS GRAMATICAIS

1 VERBS

Stephen IS a good student.
Mary WENT to town,
The children ARE PLAYING.

The above underlined words are VERBS. A verb is the word in
a sentence which expresses an act, occurrence or mode of being.

2 In Portuguese the verbs are divided into four groups called
conjugations, according to their Infinitive ending: fal-AR,
conhec-ER, part-IR, prop-OR.

TO BE, TO WRITE, TO WALK, TO THINK are INFINITIVES. Generally
speaking an-YETinitive expresses the general concept of the ac-
tion or state of being without reference to time or person. In
Portuguese, however, the Infinitive may be conjugated in all
persons, being called PERSONAL INFINITIVE. The Personal Infin-
itive will be discussed later.

ENDING (silmilusio is the part of the Infinitive of a verb
which is conjugated, that is, the part which changes to agree
with the subject and to show the time at which the action is
taking place. ROOT (raiz or radical) is the part which nearly
always remains unchania7517ig-TaThubjected to agreement.

Examples: FALAR - to speak
FAL is the ROOT, AR is the ENDING

CONHECER - to know
CONBEC is the ROOT, ER is the ENDING

PARTIR - to depart
PART is.the ROOT, IR is the ENDING

PROPUR - to propose
PROP is the ROOT, OR is the ENDING

12
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By observing the examples given below one will notice that

When the verb FALAR is conjugated, its ROOT REMAINS UNCHANGED,

whereas its ENDING CHANGES to agree with the subject as well

as to show the time in which the action takes place.

eu fal 0

nOs fal AREMOS

gle fal OU

fal EM!

3 PERSONAL PRONOUNS

I speak

We will speak

He spoke

Speak!

(Present)

(Future)

(Past)

(Command)

Stephen is a good student; HE studies hard.
Mary went to town where SHE bought a hat.
The children are playing; THEY run and jump in the garden.

The above underlined words are PERSONAL PRONOUNS (pronomes pes-
soais). A Personal Pronoun takes the place of a noun or nouns

in a sentence.

eu
tu
gle
ela
vocg
o senhor
aosenhora
nos
vos
gles
elas
voces
os senhores
as senhoras

PERSONAL

you
he
she
you
you
you
we
you
they
they
you
you
you

PRONOUNS

13

familiar
masculine
feminine
familiar
formal, masculine
formal, feminine

formal, plural
masc.
fem.
familiar, pl.
formal, pl., masc.
formal, pl., fem.
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VOCA, 0 SENHOR, A SENHORA and any title in the singultr form
are used with the verb form of ALE and ELA; VOCAS, OS SENHORES,
AS SENHORAS and any title in the p1ural-7Z= are usar-With the
verb form of tLES and ELAS.

In the conjugation of any verb 1 this book, the only personal
pronouns shown for the 3rd persons forms wil be ALE and ALES.

4 THE FOUR CONjUGATIONS

Verbs ending in AR belong to the 1st conjugation.
Verbs ending in ER belong to the 2nd conjugation.
Verbs ending in IR belong to the 3rd conjugation.
Verbs ending in OR belong to the 4th conjugation.

5 REGULAR AND IRREGULAR VERBS

Bach conjugation has a pattern. A REGULAR verb is on which
follows the pattern of its conjugation, an IRREGULAR verb
is one which does not follow the pattern of its conjugation,
partially or totally.

FIRST CONJUGATION

Regular Verb

FALAR

eu fal - 0
tu fal - AS
6"Ie fal - A
nSs fal - AMOS
vos fal AIS
kes fal - AM

14
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6 PRESENT INDICATIVE

The PRESENT INDICATIVE (presente do indicativo) expresses an

act,OZETIFigmoe of being in the present; however, in

Portuguese, verbs in the Present Indicative may also be used

to express an action taking place in the future.

Examples: A que horas VOC2 VEM amanha?
At what time (will) you come tomorrow?

0 TREM CHEGA As seis.
The train (Will) arrive

Eu PALO com gle hoje de
Y(wIII) speak with him

at six.

noite.
tonight.

7 VERBS TER (to have) ESTAR (to be) and SER (to be)

TER

Eu
Tu
21e

Vos
ales

tenho
tens
tem
temos
tendes
tem

PRESENT INDICATIVE

ESTAR

eu es-tau
tu estas
gle est4,

ruis estamos
yos estais

ri

eles estao

15

SER

Eu qou
Tu
21e e
NO somas
Vos Bois
2les sio



8 ARTICLES

THE door is opened.
Do you have A pen?
We rented AN apartmen,,

The underlined words are ARTICLES (arti os). THE is called
a DEFINITE ARTICLE (AELLELILLni12 ) because it indicates a
particular person or thing. A, AN are INDEFINITE ARTICLES
(alioa,i2ATIllilig_q) because they indicate a persoh or a
thing which is one of several of its kind.

ARTICLES

DEFINITE INDEFINITE

MASC, 0

FEM. A

MASC. OS

FEM. AS

SINGULAR

PLURAL

UM

UMA

UNS

UMAS
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EXERCfCIOS DE APRESENTA00

1 Eu entendo ingl6s. 0 senhor enLende ingles?
Sim sr., eu entendo ingles muito bem.

O senhor e eu (n6s) entendemos ingles?
Sim sr., o senhor e eu (n6s) entendemos ing1es.

NOs entendemos ingles e portugues?
Sim sr., mis entendemos ingle`s e portugues.

e%

O entende portugues?
Sim sr., o (ele) entende portugues.

Seus colegas entendem ingles?
Sim s5 meus colegas (eles) entendem ingles.

21es tambem entendem portugues?
Sim sr., eles entendem portugues

Todos aqui entendem portugues e ingles?
Sim sr., todos entendem portugues e ingles.

2 Eu como pao,de manha. 0 que o senhor come?
Eu tambem como pao.

O que o senhor e eu (nos) comemos de manha?
0 senhor e eu (nos) comemos pao.

tambem come pao?
Sim sr., o (ele) come pao com manteiga.

Sua senhora come pao de manha?
Sim sr., minha senhora,(ela) come pao de manha.

Seus filhos tambem comem pao?
Sim sr., meus filhos (eles) comem pao com muita manteiga.

3 0 Major Taylor conhece Nova Torque?
Nao sr., ele nao conhece Nova Torque.

O Capitgo Andrade conhece Nova Iorque?
Nao sr., esle nao conhece Nova Iorque.

O major e a capitao conhecem Washington?
Sim sr., eles conhecem Washington.

Eu conhego Nova Torque. 0 senhor conhece?
Sim sr., eu conhego Nova Torque.

O e eu (n6s) conhecemos Nova Torque?
Sim sr., os senhores conhecem Nova Torque.

17
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O senhor e sua iamilia conhecem Nova iorque?
Sim sr., minha familia e eu (n6s) conhecemos Nova iorque.

Os senhores tambem conhecem Washington?
Sim sr., ncis conhecemos Washington.

4 Eu abro a porta para entrar na sala. 0 Senhor abre a porta
para entrar na sala?

Sim sr., eu abro a porta para entrar na sala.
O abrea porta para entrar na sala?

Sim sr., ele abre a porta para entrar na sala.
O e eu (n6s) abrimos a porta para entrar na sala?

Sim sr., o e o senhor (os senhores) abrem a
porta para entrar na sala.

O senhorise seus colegas abrem os livros durante as aulas?
As vezes nos abrimos os livros durante as aulas.

Os professores, abrem os livros durante as aulas?
Sim sr., eles sempre abrem os livros durante as aulas.

5 Eu parto para o Brasil em janeiro. Quando o senhor parte
para o Brasil?

Eu tamb4M parto para o Brasil em janeiro.
Entao ncis partimos para o Brasil em janeiro?

Sim sr., nOs partimos para o Brasil em janeiro.
Quando o parte para Portugal?

fle parte para Portugal em dezembro.
Quando o e a senhora partem para 0 sul?

fles partem para o sul no fim do mes.
Quando seus colegas partem para Washington?

fles partem para Washington na quarta-feira.
De onde o senhor parte para o Brasil?

Eu parto para o Brasil de Nova Iorque.
De onde o e a senhora partem para Portugal?

fles partem para Portugal de Washington.
De onde o senhor e seus colegas partem para Washington?

NOs partimos para Washington de Sao Francisco.
Quando os senhores partem?

Ncis partimos domingo de manha.
Em que navio o senhor parte para o Brasil?

Eu parto para o Brasil no "Del Norte".
Em que navio eles partem para Portugal?

fles partem para Portugal no "Constitution".
Em que aviao os senhores partem para Washington?

NOs partimos para Washington n-) aviao das 9 e 10,

18



6 0 senhor p6e o livro na mesa?
Na'o sr., eu nao ponho o livro na mesa.

Onde o senhor p6e o livro?
Eu ponho o livro na minha cadeira.

O p6e o livro na mesa?
Sim sr., Ole p6e o livl na mesa.

O senhor e seus colegas pOem livros na mesa?

Sim sr,,, nOs pomos os livros na mesa.

Os professores tambem p6em os livros na mesa?

Sim sr., (Iles tambem p6em os livros na mesa.

Onde o senhor p6e o
Eu ponho o l4pis no bolso.

O senhor poe o lapis no bolso direito?

Sim sr., cu ponho o lhis no bolso direito.
A

0 tambem poe ojapis no bolso?
Sim sr.; ele tambem poe o lapis no bolso.

Pie poe o lapis no bolso,direito?
Sim sr., ele,p6e o lapis no bolso direito.

Os professOres poem o lapis no bolso?

Sim sr., Cies p6em o lapis no bolso.

ales poem o lapis no bolso direito?

Nab sr., L.les prdem o,lapis n9 bolso esquerdo.

O senhor e sem?: colegas pdem os lapis nos bolsos?

Sim sr., nos sempre pomos os lapis nos bolsos.

Os senhores p6em os lapis no bolso direito?

As vezes pomos no bolso direito, outras vezes no esquerdo.

7 Onde o senhor prde seu carro?
Ponho meu carro atras da sala,de aula.

Porque o senhor p6e seu,carro atras da sala de aull?

Ponho meu carrc atras dt1 sala de aula, porque e perto.

Onde o pe o carro?
ale p6e o carro a direita da sala de aula.

Porque Ole poe o carro t diteita da sala de aula?

21e poe o carro i direita da sala de aula, porque 4 perto.

Onde o senhor e seus colegas poem seus carros de tarde?

Nos pomos nossos,carros aqui.

Pozque os senhores poem scus carros aqui, de tarde?

Pomos nossos carros aqui, porque-e perto.

Onde os professores poem os carros?

Pies poem,os carros de19 16.
Porque eles poem os carros

ties poem os carros la, porque 4 p.:rto do departamento.
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8 Quantos alunos 116 aqui na sala de aula?
Ha dez alunos na sala de aula.

Quantas mesas ha na sala de aula?
Ha so uma mesa.

Ha muita diferenga entre o portugas do Brasil e o portugas

de Portugal?
Nao sr nao h6 muita.

Ha muitos portugueses no Brasil?
Sim sr., ha muitos.

Ha um born hotel aqui?
HI, sim sr.
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LESSON 17

DIALOGO

0 Majcl Taylor tem uma mijuina fotogafica nova.
Agora ele quer revelar as fotografias da sua viagem
e comprar mais uns r8los de Min. Para isso ele
vai a uma loja de artigos fotograficos.

1 - Boa tarde. Pode revelar estes
2 - Sim senhor. Quantos sao?

3 - Astes dois a prko e branco e
Muito bem. Deseja c6pias?

5 - Sim, do gime a preto e branco.
6 - Quantas copias deseja?

rOlos de filme?

tres coloridos.

7 - Uma de. cada.
E dos outros

9 - Sim senhor,
10 - Sexta-feira,

sao 6x9. por nove)
s6 transparencias, ngo 4 verdade?

Quando ficam prontas?
depois das tres da tarde.

11 - Quero tambem mais tre's rOlos a prko e branco.
12 - Deseja da mesma marca?

13 - Sim senhor. Tamb4m quero dois r6los coloridos.
14 - De 35 mm? (trinta-e-cinco millmetros)

15 - Sim, faz favor. Tem de 36 (trinta-e-seis) exposigiies?
16 - Nao senhor, s6 de 20. (vinte)

17 - Est4 bem:. Quanto 4?
18 - Aqui esta o talao. Pague na caixa, por favor.
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LESSON 17

DIALOGUE

Major Taylor has a new camera. Now he wants to

develop the pictures of his trip and to buy some

film. So he goes to a camera shop.

1 - Good afternoon. Can you develop these films?

2 - YesIsir. How many?

3 - These two black and white and three in color.

4 - Fine. Would you like copies?

5 - Yes, of the black and white.
6 . How many copies would you like?

7 - One of each. They are 6 x 9.

8 - And of the others only slides, right?

9 . Yes. When will they be ready?

10 - Friday, after three otclock.

11 - I also want three more rolls in black and white.

12 - Of the same brand?

13 - Yes. And two rolls in color.

14 - 35 mm?

15 - Yes, please. Do you have them with 36 exposures?

16 No sir, only 20.

17 - OK. How much is it?
18 - Here is the sales slip. Pay on the way out please.

RZ
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LESSON 17

EXERCfCIOS

1 Eu escrevo portugues bem. 0 senhor escreve portugas?

Sim sr., eu,escrevo um pouco.

E o tambem escx:eve portugues?
sr S'letambem escreve portums.

0 senhor e eu (nos) escrevemos portugues?
Sim sr., o senhor e eu (nos) escrevemos portugas.

O senhor e seus colegas (os senhores) escrevem durante as

aulas?
Ngo sr., meus colegas e eu (n6s) nao escrevemos durante

.as au1v.
Os professores escrevem na pedra?

Sim sr., eles escrevem na pedra.

Os senhores tambem escrevem na pedra?
Sim sr., nos escrevemos na pedra,

2 0 senhor quer canja ou sopa de legumes?

quer) sopa de legumes.
Sua senhora quer canja ou sopa de legumes?

Ela quer sopa de legumes.
Seus filhos querem canja ou sopa de legumes?

ales querem sopa de legumes,

O senhor e sua senhora querem canja ou sopa de legumes?

queremos sopa de legumes.
0 que o major quer?

ale quer sopa de legumes.

3 quem atende o major na loja?
0 empregado atende o major.

Quem atende o telefone?
Eu atendo o telefone.

Os senhores atendem o telefone?
Sim sr nOs atendemos o telefone.

Cs emin'egados atendem os clientes?
Sim sr., os empregados atendem os clientes.

Quem atende o major no posto de gasolina?

Os empregados atendem o major.
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4 Eu bebo leite de manhg. 0 que o senhor bebe?
Eu bebo caf4.

0 senhor e eu (n6s) bebemos leite?
Ngo sr., o senhor bebe leite e eu bebo cafe.

Sua senhora bebe ch6?
Ngo sr., ela sempre bee. laf4.

B seus filho 1)ebem cha?
Ngo sr., meus filhos (eles) semre bebem leite.

O senhor e seus colegas bebem cafe as 10 horas?
Sim sr., meus colegas e eu (n6s) sempre bebemos cafe Is
10 horas.

5 Eu parto o pgo com as maos. 0 senhor parte o pgo com as mgos?
Sim sr eu parto o pgo com as mgos.

NOs.partimos oftpao cora as mgos?
Sim sr nos partimos o pao com as maos.

O parte o pao com as maos?
Sim sr., ele,parte o pgo com as mgos.

Todos partem o pao com as mgos?
Sim sr., todos partem o pgo com as mEos.

Como eu parto o pgo?
0 senhor parte o pao com as mgos.

Como o parte o pgo?
ale parte o pgo cora as mgos.

Como nOs partimos 0 pgo?
Neis partimos o pao com as mks.

Como 61es partem o pag?
Eles partem o pao com as mgos.

6 Quem abre a porta?
senhor abre a porta.

Eu abro a porta.
NOs abrimos a porta.
ties abrem a porta.

O que,nos abrimos para entrar na sala?
Nos abrimos a porta.

O que o senhor abre para entrar na sala?
Euabro a porta.

0 que eles abrem para entrar na sala?
ties al?rem a porta.

Para pie nos abrimos a porta?
Nos abrimos a porta para entrar na sala.
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Para que &les abrem a porta?
ales abrem a porta para entrar na sala.

Para que o senhor abre a porta?
Eu abro a porta para entrar na sala.

0 senhor abre a janela para entrar na sa1a?
Nao sr., eu nao abro a j. ta, eu abro a porta.

Seus colegas abrem a janela pa4 entraK na sala?
Nao sr., 6les nao abrem a janela, eles abrem a porta.

7 Quand9 o senhor entra na sala, p6e o chapeu?
Nao sr., quando eu entro na sala, nao,ponho o chapeu.

Quando o entra na sala, poe o chaEeu?
Ngo sr., quancilo e1e entra na sala, nao poe o chap4u.

Quando os professores entram na sala, pOemNo chapeu?
.Nao sr., quando eles entram na sala, nao p8em o c1iap4u,,

Quando a senhor e sells colegas entram na sala, poem o chapsu?
Ngo sr., quando nos entramos na sala, nao pomos o chapeu.
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LESSON 17

LEITURA

NA LOJA DE ARI1GOS FOTOGRAPICOS

0 Major Taylor tirou muitas fotografias durante a sua

Ultima viagem. tie tem uma mkuina fotogrifica de 35 mm.

Dona Mary tem uma mkuina velha mas que tira Otimas

fotografias de formato 6x9. 0 major prefere fotografias

coloridas mas Dona Mary tira sempre a preto e branco.

A .

e multo conservadora.

1. Quando o Major Taylor tirou as fotografias?
2. Que maquina o major tem?
3. Dona Mary tambem tem uma mkuina de 35 mm?
4. A maquina dela e nova?
5. A maquina dela tira boas fotografias?
6. De que formato e a maquina de Dona Mary?
7. 0 major prefere fotografias coloridas?
8. E Dona Mary?
9. Porque Dona Mary prefere fotografias a preto e branco?

Na loia o major entrega o filme ao empregado que o

atende. Os rOlos sao para revelar e tirar c6pias. As c6pias

sao para mandar aos pais du major, que estao nos Estados

Unidos. Como eles estao longe, as fotografias sao sempre uma

6tima recordagao do filho, da nora e dos netos.
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10. Quem atende o major na loja?

11. 0 que o malor entrega ao empregado?

12. Os r8los sao sci para revelar?

13. Para quem sgo as copias?
14. Onde estgo os pais do major?

15. Para 61es as fotograLivs sgo uma boa recordaggo?

0 major tambk quer comprar mais filme. 1e pede ao

empregado mais tres rtilos a pr6to e branco e dois coloridos.

0 empregado quer saber que tipo de ralos o major quer. 0

major responde que os ralos a pr6to e branco sgo de 120

(cento-,e-vinte) e os co1oridos de 35 mm. 0 major preiert

Alos de 36 exposiOes mas o empregado sei tem de 20.

16. 0 que' o major quer comprar?
17. Quantos r8los o major pede ao empregado?

18. B1e quer cinco rolos coloridos?

19. 0 que o smpregado quer,ssaber?

20. De qae numero sgo os rolos a preto e branco?

21. Os rolos coloridos sgo de 35 mm?

22. 0 major prefere rolos de 20 ou de 36 exposiOes?

23, A loja tem rcilos de 36 exposiOes?
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LESSON 17

NCTAS GRAMATICAIS

PATTERNS FOR THE PRESENT INDICATIVE OF RBQULAR
VERBS OF THE 2ND, 3RD AND 4TH CONJUGATIONS.

2ND CONJUGATION

ENTENDER

eu entend 0
tu entend - ES
ele entend E
nOs entend EMOS
vos entend EIS
gles entend EM

3RD CONJUGATICN

PARTIR

eu part - 0
tu part - ES
gle part - E
nos part - IMOS
v6s part - IS
esles part - EM

4TH CONJW....iTION

POI

eu 112nno

tu poes
gle pi5e

nOs pomos
yos preides
eles poem

2. HAVER is used in the impersonal construction where it is
translated by TO BE preceded by THERE.

HA - there is, there are

Exemple:

H. um aluno na sala de aula.
Ha cinco alunos na sala de sala.

Other uses of HAVER are:

Hi quanto tempo o senhor estA aqui? . How long have you
been here?

Estou aqui hi cinco meses.
months.

28
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Chequei aqui 114 cinco semanas - I arrived here five

weeks ago.

3. FORMS OF DIRECT ADDRESS IN PCATUGUESE

When addressing a person directly the Portuguese speaking

countries use the following forms:

o senhor (you) to address

a senhora (you) to address

os.senhores (you) to address
of men and

as senhoraa

voce

voces

a man.

a woman.

two or more men or a oroup

women.

(you) to address two or more women.

(you) FAMILIAR form to address one person.

(you) FAMILIAR form to address two or more

persons.

Examples: 0 SENHOR PALA portugugs?
Do you speak Portuguese?

AS SBNHORAS SAO muito am6veis,
are verTkind

VOCA QUER ir comigo ao cinema?
Do you want to go to the movies with me?

TU and WS are rarely used in conversation.

It is customary and very proper to address a lady

(married and unmarried) by her first name preceded by the

title DONA:

DONA Maria DONA Ldcia DONA Virginia
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In written communications such as cards, letters .r

invitations to a married woman these forms are used.

1 Her complete name preceded by km (DO
DONA Maria Silva

2 Her complete name p. ceded by Imum.
SENHORA Maida Silva

3 Her husband's name preceded by SENHORA (SNRAO
SENHORA Joao Silva

In written communications to an unmarried woman these
forms are used:

SENHORINHA or SENHORITA,preceding her compleo. name
SINTMATTP7Tucia Silva Lima
rITMUKTUracia Silva Lima

The abbreviations for SENHOR and SENHORES are SNR., SRot
SNRS., SM.

IMPORTANT NOTE: A soldier should LEE address his superiors
using VOCE or WCES.
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LESSON 18

EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

Eu dou o livro ao --.---. lenhor dA J livro ao capitio?
Sim sr.1, eu dou o 1ivro ao capitgo.

O capitgo da 9 livio ao major?
e1e da o livro ao major.

O capitao e omajor dao o livro ao tenente?
Sim sr.,,eles dgo o livro ao tenente.

Nos damos os livros aos alunos?
Sim sr., nos damos os livros aos alunos.

O senhor e seus colegas dao o livro ao professor?
Sim sr., nos damos o livro ao professor.

2 Eu fag() cafe de manhg. 0 senhor faz cafe de manhi?
Sim sr., eu faco cafe de manhg.

Quando o senhor nao faz cafe, quem faz?
Quando eu ngo fag() cafet, minha senhora faz.

0 faz o cafe de mpha?
Sim sr., 1e faz cafe de manhg.

Quando g1e ngo faz cafe, quem faz?
Quando &le ngo faz cafe, a senhora dele faz.

N6s fazemos cafe de manhg?
Sim sr., n6s fazemos cafe de manhg.

Quando ncis ngo fazemos cafe, qlem faz?
Quando n6s ngo fazemos cafe, eles fazem.

Seus colegas fazem cafe de manha?
Sim sr., 61es fazem cafe de manhg.

Quando 61es ngo fazem cafe, q.9em faz?
Quando kes ngo fazem cafe, Les nZo tomam caf41

0 senhor e seus colegas fazem cafe de manhg?
Sim sr., (n6s) meus colegas s eu fazemos cafe de manhg.

Quando Os senhores ngo fazem cafe, quem faz?
Quando nOs ngo fazemos cafe, nossas senhoras fazem.
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3 Eu posso falar portugas bem. 0 senhor pode fala nortugugs
bem?

Sim sr., eu posso falarAportugugs bem.
O pode falar portugues como o professor?

Nao sr., gle nao pade falar portugugs como o professor.
podemos falar ingles?
Sim sr., mis podemos faU. inWs.

O senhor e seus colegas podem ialar portugugs bee
Lim sr., (n6s) meus colegas e eu podemos falar portugugs
bem.

seus colegas podem falar portuglas como oi,professor?
Ngo sr., ales ngo podem falar portugues como o professor.

4 0 senhor sabe que 0 Brasil 4 muito grande?
Sim sr., eu sei que o Brasil e muito grande.

O sabe que os brasileiros falam portugugs?
Sim sr., gle sabe que os brasileiros falam partugugs.

O senhor e seus colegas sabem a liggo de portugues?
Sim sr., nos (meus colegas e eu) sabemos a liggo muito
bem.

Ales sabem a liggo?
Sim sr., gles sabem a ligao.

O que o senhor sabe?
Eu sei que o Brasil 4 grande.

O que eles sabem?
ales sabem a ligao.

O que nOs sabemos?
NOs sabemos que os brasileiros falam portugugs.

O que eu sei?
0 senhor sabe portugugs.

5 Eu trago meu carro ptcr. a escola. 0 senhor traz seu carro?
Sim sr eu trago meu carro para a escola.

O traz,,o carro todos os dias?
Nao sr e1e.traz o carro nas segundas, quartas e sextas.

Porque o senhor e seus colegas trazem seus carros todos os
dias?

Trazemos nossos carros todos os dias porque moramos
longe da escola.

0 e o trazem os carrosdgles para a escola?
Sim v., eles trazem os carros deles para a escola.

Quando nos trazemos o carro para a escola?
Trazemos o carro nas tergas e quintas.
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6 Seus profess8res sgo brasileiros?
Sim ar,,, meus professOres sgo brasileiros.

De que cor s o mapa?
0 mapa e de muitas cares.

Estes livros sgo azuis?
Sirn sr., tstes livros sa azuis.

Os dialogos sgo, faceis?
Ngo sr., sao diflceis.

Quantos ofsiciais ha na sala de aula?
Ha tres,capitges e dois coroneis.

Quantos irmaos,o senhor tem?
Eu tenho so um irmgo.

7 Os soldados tam fuzis?
.Sim sr., gles tgm fuzis.

Quantos homens tem uma aompanhia?
Uma coRanhia tem cerca de cem homens.

Quantas lives 0 livro tem?
0 livro tem quinze

0 senhor bebe vinho as refeigOes?
Sim sr., bebo vinho as ref,eig6es.

Ha qwtos mens o senhor esta aqui?
So ha um mes.
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LESSON 18

DIALOGO

Dona Mary compra ggner, alimenticios num pequeno

armaz4m que fica perto de sua casa., Ela gosija de

comprar ;a porque o dono 4 muito amavel. Alem disso

no armazem ha de tudo.

1 - Bom dia, Dona Mary. 0 que a senhora deseja hoje?

2 - Deixe-me ver. Tenho aqui a lista de compras.

3 - Temos hoje queijo de Minas muito bom.

4 - Otimo. Pode-me mostrar? Ah, quero tamb4m duas dibizias
de ovos.

5 - Aqui est6. 0 que mais?
6 . Uma lata de azeite, duas latas de ervilhas e umas

azeitonas.

7 - Uma lata pequenl?
8 - Sim, acho que da. Agora quero um quilo de arroz, trts

quilos de batatas e um litro do vinagre.

9 - Nio quer manteiga hoje?
10 . Nao, manteiga ainda tenho. Me dt uma garrafa de vinho

branco.

11 . aste Sauterne aqui 4 citlmo. Nozes, nao deseja?

12 . Sim, me dg meio quilo. B duzentos e cinquenta gramas

de balas de chocolate.

13 - Mais alguma colisa?,

14 - Nao, por hoje so. Pode mandar levar a casa?

15 - Perfeitamenter Dona,Mary. Lembrungas ao major.

16 - Muito obrigada. Ate outro dia.
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LESSON 18

DIALOGUE

"Dona" Mary buys groceries in a small grocery store

close to her.home, She likes to shop there, because

the owner is very fri:ndly. Besides, there's every-

thing in that store.

1 - Good morning, "Dona" Mary. What would you like today?

2 - Let me see. I have my shopping list here,

3 - Today we have very good Minas cheese,

4 - Good. Can I see it? Oh! Itd also like two dozen

eggs.

5,- Here you are. What else?
6 - One can of olive oil, two cans of peas and some ul4ve8.

7 - A small can?
8 - Yes, I think it will be enough. Now I want a kilo

of rice, three kilos of potatoes and a liter of

vinegar,

9 - Dontt you need any butter today?

10 - No, I still have some. Give me a bottle of white wine,

11 - This Sauterne is excellent. Walnuts? Don't you want

some?
12 - Yes, give me half a kilo, and two hundred and fifty

grams of chocolate candy.

13 - Anything else?
14 - Thatfs all for today. Will you deliver this to my

house?

15 - Certainly, nonan Mary. Say hello to the major for

me.
16 - Thank you. Itll be seeing you.
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LESSON 18

EXERCf CIOS

1 0 senhor vg bem?
Sim srx, eu vejo muito bem.

O ye b9,m de,perto e de longe?
Sim sr., ele ye muitobem de perto e de longe.

O senhor e seus colegas veem os carros da sala de aula?
Nao sr., nv nao vemos os carros.

Seus colegas yeem oprofessor bem?
Sim sr., eles veem o professor muito bem.

2 Para onde o senhor vai agora?
Agora eu You para a cidade.

Para onde 0 vai agora?
Agora ele vai para casa.

Nos yamos para casa as 4 lpras?
Sim srI, as 4 h9ras nos vamos pafa casa.

Os professores tambem vgo para casa as 11 horas?
Ngo sr., gles ngo vgo para casa as 11 horas; g1es ficam
na escola.

3 Eu digo "Bom dia" quando chego. 0 que o senhor diz?
Eu digo "Boni dia".

O que seus ;olegas dizem de tarde?
ties dizem "Boa tarde".

O que,116s dizemos quando chegamos?
Nos dizemos "Bom dia" ou "Boa tarde".

r.) que,os senhores dzern quando va9 para casa?
Nos dizemos "Ate logo" ou "Ate amanha.

0 que o professor diz quando chega?
Ale diz "Bom dia",
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4 A que horas.o senhor vem para a escola?
Venho para a e'scola as 7 e meia.

O vem eara a escola s6zinho?
Nao sr., 61e nao vem s6zinho, vem com outro colega.

Como 9 senhor e o vgm para a escola?
Nos vimos de carro.

Como o e o vem para a escola?

tiles vem a pe.

5 0 senhor di cigarro ao seu filho?
Nao sr., eu nao dou cigarro ao meu filho.

O di clgarro ao filho?
Nao sr., ele nil() da cigarro ao Mho.

Seus colegas dao cigarros aos filhos?
Nao sr., eles nao dao cigarros aos filhos.

O senhor e sua senhora dao cigarros aos seus filhos?

Ngo sr., (n6s) minha senhora e eu nao damos cigarros

aos nossos Mhos.

6 0 que o senhor faz durante a semana?
Durante a semana eu estudo portugues.

O que o faz nos domingos?
Nos domingos ele fica em casa.

O que o senhor e seus colegas fazem nos sibados?

Nos sabados (nos) meus colegas e eu nao fazemos nada.

O que sells colegas fazem nos intervalos?
Nos intervalos eles fumam e tomam cafd,

7 Code estao emus pais?
Meus pais estao em Nova lorque,

Qpanto custa um par de sapatos?
Cinco dolares, mais ou menos.

Quantos lipis 0 ssnhor telt?
S6 tenho um lapis.

Seus colegas 5o casados?
Nem todosz Alguns ego solteiros.

Os senhores sato civis?
Nio sr" somos militares.
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8 Onde o senhor compra jornais?
Compro jornais perto de minha casa.

0 senhor tem fosforos?
Ngo sr., t9,nho isque;ro.

Estes carros sao alemaes:
Ngo sr., sgo franceses.

Ha alguma garagem aqui perto?
Sim, ha duas,garagens bem perto.

Quantos aviOes ha para sao Paulo?
So ha um avigo por dia.
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LESSON 18

LBITURA

NO ARMAAM

Dona Mary nao goats de mandar a empregada fazer compras.

Prefere ir ela mesmo ao armazdm e escolher os artigos de que

precisa. Perto de sua casa h4 um pequeno armazdm que tem

sempre eneros alimenticios de primeira qualidade. Alen' disso

o dono d muito amAvei e atende Dona Mary muito bem.

1 Dona Mary manda a empregada fazer compras?

2 Porqu6?,
3 Onde ela faz as sips compras?
4 Onde fia o armazemr?
5 0 armazem teom bons artigos?
6 0 dono e mmavel?

Dona Mary traz uma lista dos artigos de que precisa. 0

dono diz que tem queijo de Minas muito bom e Dona Mary pede

para provar um pedago, Bla quer tamb4m duas ddzias de ovost

uma lata de aze.ite, duas latas de ervilhas e umas azeitonas.

0 dono do armazdm ihe oferece uma lata pequena de azeitonas.

Depois ela pede.um quilo de arroz, tres quilos de batatas e

um litro de vinagre.

7 Dona Mary tem uma lista de compras?
8 0 que diz o dono do armaz4m?
9 Dona Mary pede para provar o queijo?

10 Dona Mary precisa de ovos?
11 B14 quer alguma coisa em lata?
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12 Quantos quilos de batatas ela quer?

13 E de arroz?
14 Ela tambem compra vinagre?

Dona Mary nao compra manteiga porque ainda tem bastante em

casa. 0 major gosta muito de vinho branco e Dona Mary compra

uma garrafa para gle. Para os meninos ela compra meio quilo de

nozes e 250 grs. de balas de chocolate. 0 dono diz que manda levar

as compras a casa.

15 Porque Dona Mary nao compra manteiga?

16 oWe vinhc ela compra?
17 0 major gosta de vinho?

18 Quantas garrafas ela compra?

19 0 que ela compra para os meninos?

20 Ela mesmo leva as compras?

0
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LESSON 18

=AS GRAMATICAIS

PRESENT INDICATIV OF IRREGULAR VERBS

DAR FAZER PODER

dou fago posso

d4s fazes podes

(IA faz pode

damps fazemos podemos

dais fazeis podeis

dao fazem podem

SABER TRAZER VER

sei trago vajo

sabes trazes yes

sabe traz ye

sabemos trazemos ye,mos

sabeis trazeis yedes

sabem trazem ygem

IR DIZER VIR

you digo yenho

vais dizes yens

vai diz yem

vamos dizemos vimos

ides dizeis vindes

vao dizem vgm
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2 The Portuguese language has no neuter nouns, they are either

masculine or feminine. Most words that end in 0 a2e mascu-

line, and a great majority of words ending in A are feminine.

An important exception in this last group includes words of
dreek origin ending in .MA which are masculine, such as CINEMA,

PROGRAMA, TELEGRAMA.

PLURAL OP NOUNS AND ADJECTIVES

la To wordithat end in a vowel (A E I 0 U) add S to

singular.

a casa
o amigo
a cidade
o pal
o tabu

as casas
os amigos
as cidades
os pais
os tabus

2. To words that end in R, S and Z7 add ES.

o professor
a luz
o fxance's
o dolar

os profess8res
as luzes
os fl;anceses
os dolares

3. The words ending in S whose last syllable. IS NOT
ACCENTUATED remain unchanged in the plural.

o 16pis os lApis
o livro pilleLa os livros ,simples

4, Words ending in AL EL OL UL change the L into

IS.

o jornal
o papel
o azul
o espanhol

os jornais
os papeis
os azuis
os espanhOis

5. Words ending in stressed IL change the L into S.

fuzil
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6, Words ending in unstressed IL change IL into

BIS.

diffcil
fAcil

dificeis
ficeis

7. Words ending in M change the M into NS:

o jardim
o homem
a viagem

8. Words ending in AS will have

endings for their plural:

422 mio, chio etc.

LES aviao, feijio, refeivio, comissio etc.

pio, capltio etc.

os jardins
os homens
as viaiEs

one of the following
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LESSON 19

EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

Eu prefiro casas grandes e com E 0 senhor?

Eu prefiro apartamentos.
Porque o senhor prefere apartamentos?

Prefiro apartamentos porque sao pequenos.

Eu prefiro 5arros de quatro portas. E o senhor?

Eu tambem prefiro carros de quatro portas.

Porque a senhor prefere carros de quatro portas?

Prefiro crros de quatro portas porgue sao mais priticos.

Eu sigo a licao no livro; a senhor tambem segue?

$im sr., eu sigo,a licao no livr9.

Quando o professor le, o senhor trbem segue a liOo?

Sim sr., quando o professor le, eu sigo a ligao.

Quando a senhor viaja de carro, segue os avisos nas estradas?

Sim sr quando eu viajo de carro, eu sigo os avisos nas
estradas.

Eu sinto frio aqujc em ------. 0 senhor tambem sente?

Sim sr 'As vezes eu sino frio aqui.

0 senhor sente calor tambem?
Nao sr., nunca sinto calor em M. &OM

Quando o senhor sente calor, o que faz?,

Quando eu sinto calor tiro o paleto.

Quando 0 senhor ente frio, o que faz?

Quando sinto frio bebo chá ou cafe quente.

2 Eu durmo muito bem. 0 senhor dome bem?

Sim sr., eu durmo muitobem.
0 senhor dorme oito horas todas as noites?

Sim sr*, eu durmo alto horas t6das as noites,

0 senhor dorme durante a dia?
Na2 sr., eu nao durmo durante o dia.

No verao a senhor dome com as janelas do quarto abertas?

Sim sr., no vergo eu durmo cord as janelas do quarto abertas.

Na primavera a senhor dome com as janelas abertas?

Sim sr., na primavrera eu durmo com as janelas abertas.

44



L.19

3 Eu our muito bem, 0 senhor ouve bem?
Slm sr., eu ougo muito bem.

0 senhor ouve tudo o que o professor diz na aula?
Sim sr., eu ougo tudo o que o professor diz na aula,

Os senhores ouyem quando a campainha toca para comegar as aulas?

Sim sr., nos ouvimos quand., a campainha toca para comegar

as aulas.
Os senhores ouyem quando a campainha toca para acabar as aulas?

Sim sr., nos ouvimos quando a campainha toca para acabar as

aulas.
Os senhores ouyem os carros que passam na rua?

Sim sr., nos ouvimos os carros que passam na rua,

4 0 e o pedem licenga para entrar na sala?

Sim,,sr., ales pedem licenga para entrar na sala.

A quem eles pedem licenga?
ales irdem liceno ao .

ales tambem pedem liceno para sair da sala?
Sim sr gles tambem pedem liceno para sair da sala.

O quepos senhores pedem ao gargon dum restaurante?
Nos pedimos ,

0 que,os senhores pedem ao empregado do correio?
Nos pedimos ,

$ Eu pego liceno para entrar na sala. 0 senhor pede liceno
para entrar na sala?

Sim sr., eu sempre peg() liceno para entrar na sala.

0 senhor tambdm pede licenga para sair da sala?
Sim sr., eu tambdm pego liceno para sair da sala.

6 Eu perco muito tempo procurando as palavras novas no dicionirio.

O sr. Rerde muito tempo procurando as palavras novas no

dicionario?
Nio sr., eu nio,perco muito tempo procurando as palavras
novas no dicionario,

O sr. perde seus lencos?
Sin ,1 sr., As v6zes eu perco meus lengos.

Onde nos perdemos tempo e dinheiro?
Nos perdemos tempio e dinheiro em las Vegas.

45



L. 19

7 0 senhor tosse quando fuma?
Nio sr., eu nao tusso quando fumo.

O tosseAquando fuma?
Nao sr., ele nao tosse quando fuma.

Ale tosseAquando fuma muitos cigarros?
As vezes ele tosse --Aan.11 fuma muitos cigarros.

O quelle faF, quando tosse?
quando ele tosse bebe um copo de igua.

0 e eu tolsImos quando fumamos muitos cigarros.
Os senhores tambem toszem?

Sim sr., quando fumamos muitos cigarros tossimos muito.
Os senhores tossem quando fumam?

Nao sr., quandc fumamos nao tossimos.

8 Est.4 frio hoj9?
Como es.ta. 0 tempo?

0 senhor esta com,febre?
O senhor esta,contente?

A sala de aula esta limpa?
Ondi est& a pedra?

Onde esta sua familia?
Est& na bora do almogo?

9 0 sent= 4 do Texas?
O senhor e militar?

Sau irmao 4 casado?
Sua senhora 4 brasileira?

0 senhor 4 democrata ou republicano?
Onde 4 a igreja?

Seu carro 4 novo?
O senhor 4 de infantaria?

46

.41111111111MINIMMINIft



LESSON 19

0 edifIcio do Correio Geral fica na Praca da

Inglaterra. t um edificio grande e moderno.

0 major vai aa correio as 2 horas da tarde, logo

depois do almogo, para p8r umas cartas e despachar

uns pacates

1 - Qual 4 o vorte de uma carta airea para a America?

2 - 0 porte aereo para a America e Crs. $50,00.

Acho melhor mandar a carta registrada. mais seguro.

4 - Muito bem. Aqui estao os'selos e o recibo.

5 - quera mandar tambem esta caixa e gste pacote de

impressos.
6 - 0 sr.. quer mandar pela mala marltima?

7 - Cs impressos, aim, a caixa pela viola a4rea.

8 - Os impressos sao Crs, $20,00 e a caixa Crs. $450,00.

9 - Me dg tambem um vale postal de Crs, $5,000,00.

10 Tenha a liondade de preencher o nome e endergco do

destinatario e do remetente,

11 Quero tambem cinco selos para aviao e dez para a

mala comum,
12 s. Aqui estao.

13 Como eu posso obter ama caixa postal?

14 - 0 sr. faz o pedido neste formularia e paga aqui*

15 - Bern, fag() islo outro dia. Muito obrigado.

16 - Nao ha de. que. Boa tarde.
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LESSON 19

DIALOGUE

The Post Office building is located on England Square.
Itts a big and moklicn building. The major goes to the
Post Office at 2 otc'ock in the afternoon, right after
lunch, to mail a few letters and send some packages.

1 - Whatts the air mail postage to America?
2 - The air mail postage to America is Crs. $50,00.

3 - I think it will be better to send the letter registered.
It's safer.

4 - Very well. Here are the stamps and the receipt.

- I also want to send this box and this packag :. of
printed matter.

6 . Do you want to send it by ship?

7 - The printed matter, yes; the box by air mail.
8 - The package is Crs. $20,00 and the box Crs. $450,00.

9 - Also give me a money order for Crs. $5,000,00.
10 - Please fill in the senderts and receiver's names

and addresses.

11 I also need five air mail stamps and ten regular
mail stamps.

12 - Here they are.

13 - Haw can I get a P. O. Box?
14 You make the request on this form and pay here.

15 - Well, do that some other day. Thank you.
16 - You are welcome. Goodbye.
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EXERCfCIOS

I 0 sentor repete tudo o que o professor diz?
Nao sr., eu nio repito tudo o que o professor diz.

0 major repete tudo o ire o professor diz?
Nao sr., o major nao repete tudo o que o professor diz.

Oa senhores repete5 tudo o que o professor diz?
Nao sr" nos nao repetimos tudo.

Seus solegas lbepetem tudo o que o professor dig?
Nao sr., eles nao repetem tudo.

2 0 senhor prefere mandar cartas pela mala aerea ou pela mala

comum?
Prefiro a ma1a aerea.

Porque o senhor prefve a mala aerea?
Prefiro a mala aerea porque 4 mais r&pida.

0 senhor prefere mandar cartas ou postais?
Prefiro mandar cartas. A

Onde o senhor prefere passar as ferias?
Eu prefiro passar as ferias em

Porque o senhor prefere palsar as f4rias em
Eu prefiro passar as ferias em porque ..

3 0 e eu do5mimos oito horas tSdas as noites.
Os senhores taTbem dormem oito horas?

Nio sr., nos dormimos seis a sete horas.
No verao os serihores dormem no jardim?

Nao sr., nos nao dormimos no jardim no verao.
Os senhores dormem com as janelas abertas?

Sim sr., n6s dormimos com as janelas abertas.
Na primavera os senhores do5mem com as jane1as abertas?

Sim sr., na primavera nos dormimos com as janelas abertas.

No outono os senhores dormem com as janelas abertas?
Sim sr., no outono nos dormimos com as jane1as abertas.

No inverno os senhores dormem com as janelas abertas?
Sim sr., no inverno nos dormimos com as jane1as abertas.
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4 0 e o dormem bem?
Sim sr., hes dormem bem.

quantas horas Sles dormem tiidas as noites?
21es dormem sete horas tadas as noites.

Quando faz calor ales do/mm no jardim?
Nao sr ales ngo dome:. no jardim quando faz calor.

Ales dormem com as janelas fechadas?
Ngo sr., Sles sempre dormem com as janelas abertas.

No verao Sles dormem no jardim?
.Nao sr., mas As vSzes dormem na varanda.

Na primavera &les dormem no jardim?
Nao sr., na primavera Les dormem dentro de casa.

E no inverno?
No inverno gles tambdm dormem dentro de casa.

E no outono?
No outono ales tamb4m dormem dentro de casa.

5 Quando 0 senhor vai ao correio pede selos adreos?
E pede sVios para a mala comum?
E formularios para telegrama?
E o que o 9,oronel pede quando vai ao correio?
O senhor,nao sabe onde fica o correio. A quem pede
informagoes?
O que sua senhora pede no armaz4m de gSneros alimenacios?
E o que o senhor pede?

6 0 senhor 4 bpsileiro?
0 senhor esti preocupado?.
Sua senhora e do Rio de Janeiro?
Onde ela ta agora?
Esta mesi e de maqeira?
Onde est 0 capitao?
Qual e a,capital.do Brasil?
Como esta,coronel?
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LESSON 19

LEITURA

NO CORREIO

Do Rio de Janeiro o Major Taylor quer mandar

cartas e cart8es postais coloridos para a famllia e para os

amigos nos Estados Unidos. ale pergunta a um guarda onde hi

uma livraria e uma agencia de correio. tle precisa comprar

envelopes aereos, papel de carta e cartaes postais coloridcq.

1 0 que o major quer fazer?
2 A quem gle vai mandar cartas e cartaes postais?

3 21e sabe onde hi uma livraria?
4 Ale sabe onde fica o correio?
5 0 que faz Sle entio?
6 0 que Sle precisa comprar?

0 guarda diz ao major que hi uma livraria pequena mais

adiante a que o correio Lica A esquerda, perto da igreja. 0

major vai primeiro a livraria, onde compra dez envelopes a4reos,

papel de carta e uns postais. A livraria tem uma boa colegio

de papel de carta e postais e o major escolhe uns postais

bonitos para mandar para os BEUU.

7 0 que o guarda diz ao major?
Onde fica a livraria?

9 0 correio fica perto da igreja?

10 Onde o major vai primeiro?
11 quantos envelOpes ele compra?
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12 Que mais gle compra?
13 A livraria tem tudo o que 81e quer?
14 0 que o major escolhe?

0 major sai da livraria vai ao correio. No correio ale

p6e quatro cartas adreas para os BEM e manda tamb4m postais

para os amigos. Os postais vo pela mala comum.

ale tamb4m tem um pacote para mandar. No pacote hi um

livro, por isso pode ir como impresso. 0 porte de impressos

mais barato do que o parte de cartas.

0 major compra selos adreos e tamb6m pede um vale postal.

0 empregado pede ao major para preencher o name e o enderggo

do destinat&rio no vale postal.

15 Onde o major vai quando sai da livraria?
16 0 que 61e faz no correio?
17 tle pae cartas adreas para o Brasil?
18 tie tambdm manda Os postais?
19 Os postais vio pela mala comum?
20 0 que ele,tem mais para mandar?
21 0 que esta dentro do pacote?
22 0 major compra selos no correio?
23 0 que um vale postal?
24 0 que o empregado pede ao major para preencher?
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LESSON 19

NMAS GRAMATICAIS

VERBOS COM MODIPICAcCES ORTOGRAFICAS

GRUPO 1

DESPIR - to undress
FIRIR - to wound, to hurt
AIN= - to lie
131EFMRIR - to prefer
REPXTIR - to repeat

L. 19

SEGUIR (1) - to follow
SENTIR - to feel
SIRVIR - to serve
VESTIR - to dress

The underlined E of the Infinitives becomes I on the persons

indicated below.

PRESENTE DO
INDICATIVO

eu prefiro
tu preferes
ele prefere
116s preferimos
ris preferis
eles preferem

(1) The U of the Ipfinitive of SEGUIR is dropped on the
persons indicated above. All verbs ending in GUIR follow

this change.

GRUPO 2

COBRIR - to cover
DORMIR - to sleep
TUSSIR - to cough
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The underlined 0 of the Infinitive becomes U on t12 persons
indicated below.

PRESENTE DO
INDICATTVO

eu durmo
tu domes
ele dorme
nOs dormimos
yos dormis
eles dormem

GRUPO 3 DESPE11R - to send away, to fire an empIovee
IMPEDIR - to impede, to obstruct
MEDIR - to measure
OUVIR - to hear
PEDIR - to ask for
PENDER - to lose, to miss, to waste time

The underlined consonant of the Infinitive becomes gon the
persons indicated. In PERDER the D becomes C.

PRESENTE DO
INDICATIVO

eu peso eu percc,
tu pedes tu perdes
81e pede e1e perde
nOs pedimos nos perdemos

rs pedfS vos perdeis
eles pedem gles perdem
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CCNSTRUIR - to
CUS?IR - to
bESTRUIR - to
ENGUINR - to
FUGYI - to
gEBIR - to

build
spit
destroy
swallow
flee
climb

L. 19

The underlined U of the Infinitive becomes 0 on persons
indicated below.

PRMSENTE DO
INDICATIVO

eu
tu

nos
yos
eles

subo
sobes
sobe
suMmos
subis
sobem
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2 VERBOS SER e ESTAR

Both SER and ESTAR are TO BE in English. Bel
rules that will help you to use these verbs:

SER is used:

ow are some

1 - Before predicate adjectives describing per
characteristics or inherent traits:

Joao 4 estudioso
Mariae Am4lia sao bonitas
Seu lApis 4,graide..
Os alunos sao bons

2 - Before predicate nouns and pronouns when speaking of
professions, nationality, religious and politi al
affiliations, relationship, and ownership:

Maria 4 profess8ra mas Paulo 4 adico
Acia minha Irma.
0 pal ale 4 chines e a m eae japonesa.
Somos cat6lICos,
Os Jones sao republicanost mas os Smiths io
democratas.
ales sao grandes amigos.
0 carro azul 4 nosso.

sonal.

3 - With expressions of time:

que horas sao?
Sio duas horas.

4 - When speaking of origin:

Jose. 4 da Bahia?. Paulo 4 de Recife mas
os pais ales sao do Pad..

5 . When speaking of materials:

A gravata 4 de seda e a camisa i de algodio.
Sua casa e de madeira?
Os sapatos sio de couro.
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ESTAR is used:

1 To express location - Os alunos estio aqui.
Seu livro Fiirna mesa.
onde esti seu carro?

2 dp. Ttmporary condition - Hoje estou doente.
A agua esti 6iala.
0 comandante esta preocupado.

3 - Auxilary verb Eu estou estudando.
falando.

N6s estamos escrevendo.
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LESSON 20

EXERCfCIOS DE APRESENTAcA0

1 Eu tomei cafe em casa. #0 senhor tambem tomou cafe em case?
Sim sr., tomei#. cafe em casa.

0 senhor tomou cafe com
Nao Ir.p nao#tomei cafe com leite.

Tomou safe com acucar?
Nao sr., nao tomei cafe com avIcar.

Tomou cafe simples?
Sim sr., tome.i cafe simples.

0 senhor tomouftcafe forte ou fraco?
mToei cafe fraco.

A que horas o ienhor tomou cafe?
Tomei cafe as 7 horas.

2 0 tomou cafe em casa3
Nio sr., gle tomou cafe na cantina.

21e tomou cafe com leite?
Sim sr., g1e tomou cafe com leite.

file tomou cafe forte ou fraco?
21e tomou cafe forte.

21e tomou cafe siazinho?
Nao sr., Sle tomau cafe com um colega.

Onde ales tomaram cafs?
2les toTaram cafe na cantina.

A que horas eles tomaraT cafe?
21es tomaram cafe as 7 horas.

ales pagaram o cafe? .

Sim sr., ales pagaram o cafe.
21es pagaram ao empregado?

Sim sr., ales pagaram ao empregado.
Sles pagaram com üina nota?

Nio sr., ales pagaram com moedas.
Sles pagaram eT cruzeiros?

Nao sr., eles pagaram em d6lares.
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3 Eu conversei com o professor esta manha. 0 senhor ccnversou

corn ele?
Conversei, sim sr.,

O senhor conversou com o professor em portuguSs?
Sim sr., conversei com ele em portugues.

Sabre que o senhar conversou om o professor?
Conversei sobre o Brasil.

Onde o senhor conversou com o professor?
Conversei com o professor na sala de aula.

Quando o senhor conysersou com o professor?
Conversei com ele de manhi.

4 Eu estudei a ligao de,hoje. 0 senhor tamb4m estudou?
Sim sr., eu tambem estudei a ligao de hoje.

O senhor estudou a ligao stninho?
Sim sr., estudei a licao sazinho.

O senhor estudou em casa?
Sim sr., estudei em casa.

Por quanto tempo o senhor estudou a licao?
Estudei a licao por duas horas.

O senhor tambem estudou hoje de manha?
Sim sr., eu tamb4m estudei hoje de manhi.

O estudou a ligao de hoje?
Sim sr., Sle estudou a ligao de hoje.

21e estudou s6zinho?
Sim sr.,.ele estudou sozinho.

2Ie estudou em casa?
Sim sr., ele estudou em casa.

Por quanto tempo ele estudou?
21e,estudou por tres horas.

Ale tambem estudou hoje, de manha?
Sim sr., ele tambem estudou hoje de manhi.

5 Eu cheguei s sete e meia. A que horas o senhor chegou hoje?
Cheguei (1) As oito horas*

0 senhor chegou esco1a s6zinho?
Sim sr., cheguei sozinho.

Quando o senhor chegou, falou com seus colegas?
Sim sr., quando eu cheguei, fali com meus colegas.

Quando o senhor chegou, tirou o chapeu?
Sim sr., quando eu cheguei, tirei o chapeu.
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A que horas o chegou?
tle cheru As oito horas.

tle chegou sozinho?
Sim sr.f ele chegou sOzinho.

Quando ele chegou, falou com os colegas?
Sim sr., quando le chegou, falou com os

Quando ele chegou aqui, tiru 0 chapeu?
Sim sr., quando ele chego: aqui, tirou

colegas.

chap4u.

(1) So that the hard sound of the 2 may be maintained, an Li

will be placed after it when an E follows. All verbs

ending in GAR follow this orthographic change.

6 A.,que horas o senhor e eu chegamos aqui?
Nos'chegamos juntos?
Qua.ados nos chegamos, falamos com o, ?

Quando nos chegamos, tiramos o chapeu?
A que horas o e o chegaram?
tles chagaram.juntos?
Quando ales chegaram, falaram com os,colegas?
Quando eles chegaram, tiraram o chapeu?

7 Eu nunca fui (usar uma patente militar). Por quanto tempo

o senhor foi (usar patente militar inferior)?
0 senhor fa! (Isar patente inferior A atual) antes de ser
(usar a patente atual)?
De que escola primAria 0 senhor foi aluno?
De que universidade o senhor foi aluno?
O senhor foi professor de ingle's?

O senhor foi professor de (indicar algum assunto militar)?

Por quanto tempo 13 foi (usar patente militar)?
Ple foi (usar patente militar) antes de ser (usar patente

militar)?
De que escnla primAria o foi aluno?
De que universidade ele foi aluno?
O foi professor de ingl8s?
0 e eu fomos colegas em West Point. 0 senhor e

tamb4m foram colegp?
Cs senhores foram professores de inglgs?
0 senhor e sua senhora foram colegas na escola primiria?
Os senhores foram colegas na universidade?
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8 Hoje o senhor teve aulas de portugas?
Quantas aulas 0 senhor teve hoje?
Quantas au1as o senhor teve ontem?
E quantas aulas o senhor teve anteontem?
Quantas aulas o senhor teve ontem de tarde?
Quantas aulas o senhor tevc no sabado?
Porque o senhor nao teve au1as no sabado?
Tivemos aulas no domingo?
guantas au1as o e o tiveram anteontem?
Eles tiveram seis aulas ontem?
Quantp aulas hes tiveram hoje de manha?
Hoje eles,tiveram tempo para almoor na cidade?
21es tambeM tiveram tempo para fazer compras?
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LESSON 20

DIALOGO

0 Major Taylor chegou AO Rio no dia 6 de Janeiro,
e ficou num motel ate ontem. Durante este tempo
ele andou de um lado para outro, procurando casa
para alugarI Pinalmente, ontem achou uma casa
otima na Agencia Elite. 0 gerente atende o major.

1 - Born dia, em que posso Ihe ser
2 - Preciso de uma casa com quatro quartos

banheiros.

3 - 0senhor tem preferencia de local?
4 - Nao, mos quero casa perto de escola prima

5 - Na Avenida das Palmeiras h4 uma.
6 - Tem garagem e jardim?

7 - Tem um jardim pequeno, mas nao tem garagem.
8 - Ah! entao nao serve,

e dois

ria.

9 - Na Rua das Mangueiras hi uma casa muito boa.
10 - Qual o aluguel?

11 ps US $175,00 (cento e setenta e cinco dólares) po
12 - Muito alto, hein?

13 Aqui os alugudis sao muito altos.
14 A casa tem garaged e jardim?

15 - Sim sr. Porque nio vamos ate 14?
16 - Boa iddia.
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Na casa, de tarde.

17 - Veja que quartos bons que armirios espagosos.

18 - verdade, muito bons.

19 - (entrando num banheiro) Ambos os quartos de banho

tem chuveiro e banheira.
20 6timo.

21

22 -

(na cozinha) A cozinha 4 muito
geladeira sio elgtricos.
Antes de resolver, quero trazer

23 - Muito bem.

boa; o fogio e a

minha senhora aqui.
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LESSON 20

DIALOGUE

Major Taylor arrived in Rio on January the 6th, and

stayed in a motel until yesterday. During this time

he went around lookilit; for a house to rent. Finally

he found an excellent house yesterday at the Elite

Agency. The manager waits on the major.

1 - Good morning! Can I help you?

2 I need a house with four rooms and two bathrooms.-

3 . Do you have any special location in mind?

4 - No, but I want the house to be near a grammar school.

5 . There is one on Palm Avenue.

6 . Does it have a garage and garden?

7 - It has a small garden, but doesntt have a garage.

8 - Oh! Then it wontt do for me.

9 - There is a very good house on Mango Trees Street.

10 - What is the rent?

11 - U.S. $175.00 a month.

12 - A bit high, huh?

13 . Rentals are quite high around here.

14 - Does the house have a garage and. garden?

15 - Yessir. Why dontt we go there?

16 - O.K.

At the house, in the afternoon.

17 - See how good the rooms are, and huw roomy the closets

are.
18 - Yes, they are very good.
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19 -

20 .

21 .

22 .

23 .

(Entering a bathroom)
and tube
Excellent.

(In the kitchen)
and refrigerator
Before deciding,

Pines

L. 20

Both bathrooms have shower

The kitchen is very good. The stove

are electric.
Itd like to bring my wife to see it.
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EXERCfCIOS

1 Quando o senhor chegou aqui?
Cheguei em

Onde o senhor ficou quando chegou?
Quando eu cheguei fiquei (1) num motel.

Por quantos dias o senhor, procurou casa?
Procurei casa por tres dias.

0 senhor andou de um lado para outro, procurando casa?

Sim sr., eu andei de um lado para outro, procurando casa.

Finalmente achou casa?
Sim sr., finalmente achei casa.

0 senhor achou casa ontem?
Nao sr., achei casa no domingo.

Onde o senhor achou casa?
Achei casa em ------.

0 senhor alugou casa mobiliada?
Nao sr., eu nao aluguei (2) casa mobiliada.

Quando o chegou aqui?
ile chegou em ------.

Onde ele ficou quando chegou?
tie ficou numAmotel.

Por guantos dias ele procurou casa?
Ele procurou casa por uma semana.

Ale andou de am lado para outro, procurando casa?
Sim sr., ele andou de um lado para outro, procurando

casa.
Finalmente Sle achou casa?

Sim sr., finalmente 61e achou uma boa casa.

2 Quando o e a famIlia chegaram aqui?
Onde gles ficaram quando chegaram?
Por quanta tempo eles procuraram casa?

(1) So that the K sound of the C may be maintained, the C

of FICAR is changed to Q.0 when an E follows. All verbs

endETTIn CAR follow the same orthographic change.

(2) See note about CHEGAR and verbs ending in GAR.
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Eles andaram de um lado para outro, procurando casa?

Finalmente eles acharam casa?
Quando o senhor e sua I amilia chegaram a
Onde os senhores ficaram quando chegaram?
Por quanto tempo os senhores procuraram casa?

Os senhores andaram de 1:m lado para outro, procurando casa?

Finalmente acharam casa?

3 A casa que 9 senhor alugou tem jardim?

A casa tambem tem garagem?
A casa que o senhor alugou fica perto de escola primaria?

Em que rua fica a casa que o senhor alugou?
O aluguel da casa e alto?
Os alugueis aqui s5o altos?
A casa que 9 alugou tem jardim?
A casa que ale alugou tem garagem?
A casa que ele alugou fica perto de escola primiria?

O aluguel da casa e alto?
A casa que os senhores alugaram tem jardim?
A casa que os.senhores aluOram tem quatro quartos?

A casa que,os senhores alugaram fica perto de escola primiria?

O aluguel e alto?
A casa que 6les aluga&am 4 boa?
Onde fica a,casa que eles alugaram?
A casa que,eles alugaram tem jardim e garagemq
0 aluguel e alto?

4 0 senhor ji es-aye no Rio?
Nao sr., airAida nao estive no Rio.

0 senhor ja esteve no Brasil?
Sim sr,, eujA estive no Brasil.

0 senhor ja esteve em Portugal?
Nao sr,, nunca estive em Portugal.

0 senhor ja esIeve na Europa?
Sim sr ja estive na Europa.

Onde o est6ve anteontem?
AntsonteT ele esteve em

tie esteve lasOzinh9?
Sim sr., ele esteve la sazinho.

Ale esteve em dso dia inteiro?
Sim sr., esle eateve la o dia inteiro.
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tle esave 1. para ver a cidade?
Sim sr., 8la esteve lA para ver a cidadee

0 j6 esteve,no Rio?
Sim sr.,,ele la esteve la.

Ele tambdm jaAesteve em Portugal?
Nao sr., ale ainda nao esteye em Portugal.

Nao sr., ale nunca s,stev la.
Sim sr., ele ja esteve la.

5 Me,us amigos e su estivemos em Sao Francisco. Os senhores

ja estiveram ll?
Sim sr., nos ja estivemos

Quando Os senhores estiveram em So Francisco?
Estivemos em sao Francisco sabado s domingo.

Os senhores esiveram em Berkeley tambem?

Nao sr., n6s nunca estivemos em Berkeley.

Os senhores ja estiveram no Brasil?
Nao sr.x, nunca estivemos la.

Ainda nao sstivemos no .1,3rasil.

Sim sr ja estivemos la.

Os senhores esiveram na Europa?
Sim sr., nos ja estivemos na Europa.

0 e o estiveram,em sua casa?
Sim,sr., eles estiveram la.

Quando eles estiveram em sua casa?
tles estiveram 16 anteontem.

Iles estiveram la sbzinhos?
Nao sr., estiveram com outros colegase

ties tambem estiveram em sua casa ontem?
Nao sr., ontem eles nao estiveram la.

Onde eles estiveram ontem?
Ontem Les estiveram em casa do

6 Hoje o teve aulas?
Quantas aulas Ole teve?
Quantas aulas 6le teve ontem?
Quantas aulas 61e teve anteontem?
Porque 61e nao teve aulas anteontem?
Ontem o - teve tempo pap estudar?

Nos nao tivemos tempo de it a cidade. Os senhores tiveram?

Os senhores tiveram tempo de,fazer compras?
Os senhores tambem tiveram tempo de almocar?
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7 Quantos quartos hi na casa do senhor?
Os quartos tem bons armirios?
Quantos banheiros hi na casa?
Todos os banheiros tem chuveiro e banheira?

A cozinha da casa do senhor 4 espagosa?
A cozinha tem fogio eatrico?
A cozinha tem geladeira eletrica?
Sua senhora prefere fogio eletrico ou a gas?

Porque?



LESSON 20

LEITURA

0 MAJOR TAYLL, PROCURA CASA

0 Major Taylor chegou ao Rio no dia 6 de janeiro. Picou

num motel at4 ontem. Durante esste tempo ke andou de um

lado para outro, procurando casa para alugar. ale procurou

uma casa com quatro quartos e dois banheiros. Finalmente,

ontem achou uma casa &vim na Agencia Elite.

0 gerente da Aencia Elite tem muitas casas para alugar.

0 major nao tem prefer6ncia de local, mas quer alugar casa

perto de uma escola primaria.

1 Em qua dia o Major Taylor chegou ao Rio?

2 Onde ele ficou quando chegou?

3 0 major procurou casa para morar?

4 Ele andou da um lado para outro, procurando casa?

5 Pinalmente ele achou casa?
6 Em que aencia o major achou casa?

7 0 agente tem muitaa casas para alugar?

8 0 major tem preferencia de local?

9 qie casa o major precisa?
10 Porque ale precisa de casa com quatro qua5tos?

11 Porque ele quer casa perto de escola primaria?

0 gerente diz ao major que ha uma boa casa na Avenida

das Palmeiras, mas o jardim da casa muito pequeno e nio ha

garagem. 0 major diz ao gerente que esta casa nio serve para

61e.
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H. outra casa na Rua das Mangueiras que o agente acha

que serve para 0 major.

0 aluguel 4 muito alto, US $175.00 (canto e setenta e

cinco d61ares) por ms. 0 maJor nao sabe que os a1ugu4is

aqui sao altos.

12 Na Avenida das Palmeiras h& uma boa casa?
13 A casa tem jardim?
14 A casa tem garagem?
15 Porque a casa da Avenida das. Palmeiras nao serve?
16 Na Rua das Mangueiras ha uma boa casa?
17 0 gersnte acha que esta casa serve?
18 Qual e o aluguel desta casa?
19 0 major sabe que os alugueis sao altos?

A casa da Rua das Mangueiras tem garagem, jardim, quatro

quartos com bons arm&rios, dois quartos de banho, ambos com

chuveiro e banheira e cozinha com fogao e geladeira elitricos.

Ontem o gerente levou o major para ver a casa. 0 major

gostou muito da casa. A casa 4 realmente muito boa.

0 major nao resolveu alugar a casa porque, antes de

resolver, ele quer levar a senhora de1e 1, para ver a casa.

20 Em que rua fica a casa?
21 Quantos quartos tem?
22 Quantos quartos de banho tem?
23 Os banheiros tem banheira e chuveiro?
24 A cozinha e boa?
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25 0 fogio 4 elltrico ou a gAs?
26 A geladeira e el4trica?
27 0 major gostou da casa?
28 tie alugou a casa?
29 0 que gle quer faze/ antes de resolver?
30 quando o senhor chegou aqui, ficou num motel?
31 0 senhor andou de um lado para outro procurando casa?
32 0 senhor achou uma boa casa?
33 0 senhor tem prefergncia de local para morar?
34 0 senhor alugou casa mobiliada?
35 A casa que o senhor alugou tem quatro quartos?
36 A cas?,,, que o senhor alugou tem dois quartos de banho?

37 0 fogao da casa do senhor 4 electrico?

38 A geladeira da casa do senhor 4 eldtrica?
39 Em que rua o senhor mora?
40 Descreva a casa do senhor.
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LESSON 20

NOTAS GRAMATICAIS

1 PRETLud:T

a. There are three simple Past Tenses in Portuguese:

PRETERIT° IMPERFEITO (Imperfect)
PRETERIT° PERFEITO (Preterit)
PRETERIT° MAIS-Qp-PERFEITO (Pluperfect)

b. The PRETERIT (preterito perfeito) expresses a completed
act, occurrence or state of being in the past, finisi.s2d

at the time it happened.

Examples: PALM com o professor As 9 horas.
Tappls to the teacher.at 9..

Os alunos CHEGARAM de carro.
The students araVed by car,

Jose TOMOU cafe com os colegas.
Joseph drank coffee with his classmates«

Ela FOI professOra de Maria em 1940.
She was Maria's teacher in 1940.

c. PATTERN FOR THE PRETERIT OF THE REGULAR VERBS OF THE 1ST
CONJUGATION

PALAR

eu fal EI
tu fal ASTE
61e fal OU
n4s fal AMOS
vos fal ASTES
eles fal - ARAM
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d. PRETERIT OF SERI ESTAR and TER

SER

eu fui
tu foste
gle foi
nos fomos
vos fostes
gles foram

ESTAR

eu 'ive
tu es4veste
g;e esteve
ncls estivemos
vs estivestes
eles estiveram

TER

eu
tu
gle
nas
vos
gles

tive
tiveste
teve
tivemos
tivestes
tiveram

2 immiumlgoal_alleT]_i_mnAlaimEgna - As the name implies
demonstrative (Alec.

tives "demonstrate or point out" which article is being

mentioned, wlether the object is near the speaker, near the

person spoken to, or away from both:

1112EgimjILyalap_s LIFelLliAmALNEAm

gste this esta

Ssse ) ( essa
) that (

aqugle) ( aquela

Este livro 4 do major.
cadeira 4 nova.
moga 4 brasileira.

Masculine Plural Feminine Plural

estes these estas

Ssses ) those ( essas

aqugles) ( aquelas

Estes livros sgo dos alunos.
Essas cadeiras sao novas.
AggsLas moos sgo brasileiras.

Tbe demonstrative pronouns are the same; they can be easily
recognized by conveying the idea of this one or that one
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Ad ectives Pronouns
stes carros Igo bonitos mas caros; "ia...tre.12Zsgo 1114is baratos.

Esta cadeira e minha; iue1a e sua.

The neuter demonstrative (always a pronoun) mr2,4aLl,....mac2
refer to an idea, a statement or a thing not mentioned by name,

or to something indefinite. Thty have NO PLURAL form and are

easily recognized by using the idea of THIS THING or THAT THING;

0 que 4 isso? Isto 4
0que e Agull2
Nao faga isso.
Aquilo que eu disse 4

um lApis.
e um livro.

verdade.

In Portuguese the pronoun IISTE is used to mean the latter, and
AquELE to mean taLe former
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LESSON 21

EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

1 Eu entendi o professor. 0 ses.,)r entendeu?
Sim sr., eu tambdm entendi o professor.

0 senhor entendeu o professor muito bem?
Sim sr., eu entendi o professor muito bem.

0 senhor entendeu tudo o gue o professor falou?
Sim sr., eu entendi tudo o que o professor falou.

0 enter2deu a 1igao?
Sim sr., ele enteneu a liggo.

Ale entendeu bem a ligao?
Sim sr., i.e entendeu a licao muito bem.

21e entendeu todas as 1ig5ea?
Sim sr., e1e entencleu t6das,os,1igSes.

Nos entendemos,portugues bem, nao eTs
Sim sr., nos entendemos portugues bem.

Ncis entendemos0tudo o que o professor falou?
Sim nos entendemo tudo o que ele falou.

Nos tambem entsndemos,ing1es?
Sim sr., nos tambem entendemos ingles.

0 e o entenderam a 1igao?
Sim sr hes entenderam a ligao.

Ales entenderam a 1iggo bem?
Sim sr., e1es,entenderam.ua licao muito bem.

Ales entenderam todas as ligoe9s?
Sim sr., eles entenderam todas as ligewes

2 0 que o senhor escraveu durar2te a aula?
0 senhor escreveu toda a 1igao?
0 senhor escrsveu a licao em portugugs?
0 senhor tambem escreveu na pedra?
0 que o escreveudurante a aula?
Ale escreveu tOda a liqao?
Ale escrsveu a ligao em portuguSs?
Ele tambem escreveu na pedra?
0que nos escrevamos ontem?
N9s escrevemos toda a ligao?
Nos escrsvemos a liqgo em portuguSs?
Nem tambem escreveMos na pedra?
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0 que oA e o escreveram?
gyando eles escreveram a 1igio?
Onde ;les escreveram a liqao?
Ales escreveram a ligio em portugugs?

3 Eu cold dais pies ontem. 0 que o senhor comeu?

Comi pao som manteiga.
O senhor tambem comeu came?

Nio sr., eu nao comi carne.
O senhor comeu ovos?

Sim sr cord dois ovos.
Onde o senhor comeu?

Cord em casa.
O que 0 comeu ontem?

.21e someu pao com manteiga.
21e tambem comeu ovos?

Sim v., gle comeu um ovo.
21e tambem comeu carne?

Nao sr., 81e comeu toucinho.
Onde ele comeu?

Ple comeu em casa,
O senhor e eu comemoi pao ontem?.,

Sim sr., ontem nos comemos pao.
N6s comemos pa9 com manteip?

Sim Ir., nos comemos pao com manteiga.

N6e.t tambem comemos came?
Nao sr., mis nio comemos came.
Eu,comi came mas o senhor comeu toucinho.

Onde nos comemos?
comemos num restaurante na cidade.

O que eles comeram ontem?
21es someram ovos,com toucinho.

Ales tambem comeram pao?
Sim sr., Sles comeram um pedago de pio.

Ales comeram Rio com manteiga?
Sim sr., eles comeram pao com manteiga.

21es comeram aarne?
Nao sr., eles nao comeram carne.
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4 Eu bebi ch6. ontem., 0 que o senhor bebeu?
0 senhor lebeu cafe com leite?
Bebeu cafe com avIcar?
O senhor bebeu cafe sOzinho?
O senhor bebeu cafe forte?
O que o bebeu hoje fie manha?
21e bebeu cafe sOzinho?
Ale e os colegas beberam café brasileiro?
Porque eles nao beberam cafe brasileiro?
A que horas eles beberam cafe?
0 senhor e eu bebemos cafe hoje?
Porque nOs beIrmos ch6?
A,que horas nos bebemos ch6.?

Nos bebemos cha sazinhos?

5 0 senhor vendeu seu carro?
O senhor vendeu seu carro ao
Porque o senhor vendeu seu carro?
Quando o senhor vendeu seu carro?
O vendeu o carro?
tie ventleu 0 carro ao
Porque ele vendeu o carro?
Quando gle vendeu o carro?

6 Eu enchi o tanque do meu carro. 0 senhor encheu o tanque
do seu?
O senhor encheu o tanque de 6gua?
Onde o senhor encheu o tanque do carro?
Quando o senhor encheu o tanque do carro?
O encheu o tanque do carro?
Onde 1e encheu o tanque do carro?
Quando ele encheu o tanque do carro?
Nos enchemos a tanque do carro?
Onde nos,enchemos o tanque?
Quando nos enchemos o tanque?
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7 Eu pus neu livro all. Onde o senhor pas seu livro?

Eu pus meu 14;vro na gaveta.
O que o senhor pos na gaveta?

Eu pus meu livro na gaveta.
Qpem pas o livro na gaveta?

Eu pus meu liro na gaveta.
Quando 0 senhor pos o livro na gaveta?

Eu Rues meu livro na gaveta ontem.
Eu tatbem pus meu livro,na gaveta?

Nao sr., o seilhor pos seu livro all.

Porque o senhor pos seu livro na gaveta?
Eu pus meu livro na gaveta para nio ficar sujo.

Onde o pos o lapis?
tie pas o lapis no bolso.

O que ;le pas no bolso?
211 pas 9 lapis no bolso.

Quem pos o lar4s no bolso?
O Apos 0,1ipis no bolso.

Porque 617, pos 9 lapis no bolso?
tie pos a lai4s no bolso porque ele nio precisa do lapis.

Eu taTb4m pus o lapis n2 bolso?
Nao sr., o senhor nao pas o lapis no bolso.

O e eu pusemos os livros ali. Onde os senhores

puserlm os livros?
Nos pusemos os livros na gaveta.

Quantos livros,os senhores puseram na gaveta?

Pusemos tres livros na gaveta.
Quando os senhores puseram os livros na gaveta?

Pusemos os livros na gaveta hoje de manhi.
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LESSON 21

DIALOGO

0 Major Taylor vai a uma casa de calgados com os

quatro filhos, Rara comprar sapatos. A "Sapataria

Modelo" vende somente .apatos para criangasl tem

bom sortimento e pregos mcidicos. Um empregado

atendeu o major. 0 major esc;olheu os sapatos para

cada crianga e resolveu tambem comprar galochas

para todos,

Empregado. Boa tarde. 0 que o senhor deseja?

Major Quero ver sapatos para as criangas.

Emp.
Maj.

Emp.
Maj.

Emp.
Maj.

Emp.
Maj.

Muito bem. Sentem-se all, fagam o favor.

. Para os meninos quero sapatos de couro fortes.

Temos 6timos, com sola e saltos de borracha.

Vamos ver. Tamanho 36 (trinta e seis) para o
mais velho e 34 (trinta e quatro) para o mais mogo.

. De que c8r?
Marrom escuro. Para as meninas, pretos com saltos

de borracha.

Que amero?
- 33 (trinta e tres) e 28 (vinte e alto).

0 empregado traz alguns pares de
sapatos e experimenta nas crianças.

Maj. -Como estao os sapatos, Joao?

Joao - Estao apertados.

Maj. - E os seus, como estao, Pedro?

Pedro - Os meus estao folgados.

Emp. -Nao tenho menores em marrom, s6 preto.

Pedro - Preto serve.
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Maj. -
Marita -

Maj. -
Aninha -

Emp.
Mai,

Emp.
Maj.

NO

OW

Oil

L. 21.

E os seus, como estgo, Marita? (1)
Os meus estio bons.

E os seus, Aninha? (1)
E os meus tamb4m.

Temos tra graxa niuito boa. 0 senhor quer?
Boa ideia. Mt de uma lata preta e outra marrom e
dois pares de cordies.

galochas? Temos 6timas. As chuvas j comegaram
E verdade. Quatro pares, um para cada crianga.
Ponha tudo na conta.

(1) MARITA and AN1NHA are common nicknames for
girls named )tliARIA and ANA.
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LESSON 21

DIALOGUE

Major Taylor goes shoe store with his four
children to buy shoes. The "Model Shoe Store" sells
only childrents shoes; carries a good assortment
at reasonable prices. A clerk waited on the major.
The major chose shoes for each of the children and
then decided to buy galoshes for all of them, also.

Clerk - Good afternoon. May I help you?
Major - I'd like to see some shoes for the children.

Cl. - Very well. Sit over there, please.
Maj. want strong leather shoes for the boys.

Cl. - We have good ones, with rubber soles and heels.
Maj. - Let.ts see. Size 36 for the older and 34 for the

younger.

Cl. . What color?
Maj. - Dark brown. Por the girls, black with rubber heels.

Cl. - What size?
Maj. sig 33 and 280

Maj. -
John -

Maj. -

Peter -

Cl. -
Peter -

Maj. -
Molly -

The clerk brings several pairs of
shoes and tries them on the children.

How do they fit, John?
They are tight. Do you have larger ones?

It11 see. How do yours fit, Peter?
Mine are too big,

don!t have smaller ones in brown, only in black.
Black will do.

How do yours feel, Molly?
Mine are a11 right,
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Annie -

CI. .

Maj. -

CI. .

Maj. -

L. 21

And yours, Annie?
Mine are all right, t000

We have some very good shoe polish. Would you :_ike

some?
Yes. Give me a can of black and one of brown and two

pairs of shoestrings.

How about some galoshesi We have some excellent ones.
The rainy season has already started.
Thatts right. Pour pairs, one for each child. Charge

it.
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LESSON 21

EXERCfCICS

1 0 senhor pediu carona ao sargento?
Sim sr., eu pedi carona ao sargento.

Porque o senhor pediu carona ao sargento?
Pedi carona a ele porque minha senhora precisou do carro.

Quando o senhor pediu carona ao sargento?
Pedi carona ao sargento ao meio-dia.

O senhor pediu carona por telefone?
Sim sr., pedi carona por telefone.

O pediu carona ao capitgo?
.
Sim,sr., ele pediu carona ao,capitgo.

Quando e1e pediu carona ao caRitao?
AleApediu carona ao capitao hoje de manhi.

Porque e1e pediu carona ao capitao?
Ple pediu carona porque o carro ale esti no p8sto.

g1e pediu carszna para casa?
Sim sr., ele pediu carona para casa.

A quem os senhores pediram carona?
N6s pedimos carona ao

Porque os senhores pediram carona ao
Pedimos carona a ele porque ngo temos carro.

Os senhores pecjiram carona ontem?
Sim sr., nos pedimos carona ontem.

Os selpores pediram carona para casa?
Nao sr., pedimos carona para a escola.

O e a pediram carona?
Sim sr., eles pediram carona.

21es pediram 9sarona ao professor?
Sim,sr., eles pediram carona ao professor.

Quando eles pediram carona ao professor?
ties pediram carona ontem.

Porque eles pediram carona?
Porque as senhoras ales precisaram dos carros.

2 0 senhor abriu a porta da sala?
Sim sr., eu abri a porta da sala.

Qpando o senhor abriu a porta da sala?
Abri a porta da sala quando cheguei.
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0 senhor tamb4m abri9 as janelas da sala?
Sim sr., eu tambem abri as janelas da sala.

Porque o senhor abriu as janelas da sala?
Abri as janelas porque eu cheguei antes dos outros alunos.

0 abriu a porta da sala?
Sim sr., ele abriu a )orta da sala.

Ale abriu a porta da frente?
SimAsro, gle abriu a porta da frenta.

Quando ele abriu a porta?
Ale abriu a porta quando chegou.

Ale tambem aqiu as jpelas?
Sim,sr. ele tambem abriu as janelas.

Porque ele abriu as janelas?
Ale abriu as janelas porque chegou antes dos outros

alunos.
Os alunos abriram os livros?

gles abriram os livros.
Quando eles abriram as livros?

Ales abriram os livros durante as aulas.
Para que eles abriram os livros?

files abriram os livros para ler.
Porque eles abriram os livros?

Ales abrivIm os livros porque o professor pediu.

A que horas nos abrimos a porta da frente?
Abrimos a porta da frente Is 6 e meia.

Porque nos abrimos a porta?
Abrimos a porta para entrar.

Nos tambem abrimos as,janelas?
Sim v., nos tambem abrimos as janelas.

Porque nos abrimos as janelas?
Abrimos as janelas porque o professor pediu.

3 Hoje eu sal de casa Is oito horas. A que horas o senhor
saiu de casa?

Sal de casa as sete horas.
0 senhor saiu de.casa s6zinho?

Nao sr., sal de casa com meus filhos.
quando o senhor saiu de 9.sa sua senhora saiu tambene

Nao sr., quando eu sal de casa minha senhora nio saiu.
0 senhor salu de casa a p4?

Nio sr., sal de casa de carro.
A que horas 0 saiu de casa?

Ale saiu de casa Is sete e meia.
2le saiu sOzinho?

Sim sr., gle saiu sOzinho.
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tie saiu de casa a 1)4?
Sim sr., 81e saiu de casa a pd.

gie sp:iu de cpa pela porta da frente?
Nao sr., ele saiu pela porta da cozinha.

0 e eu salmos de casa as 8 horas. Quando o senhor e
sua senhora,sairam?

Minha senhora e eu tneis, ;almos as oito e meia.
Os senhores sairam de carro?

Sim sr., n6s salmos de carro.
Quando os senhores saiiram as criangas tambdm sairam?

Sim sr., quando nos salmos as criancas tambem sairam.
Quando o e o sairam de casa?

Eles salram ao meio dia.
Ales sairam j!intos?

Sim sr., eles sairam juntos.
Eles sairam de carro?

Nao,sr gtes s;liram a p4.
Porque eles sairam de casa?

tles sairam de casa para vir para a escola.

4 0 senhor serviu cafe aos colegas?
Sim sr., servi cal4 meus colegas.

0 serviu vinho aos colegas?
Sim sr,, 8Ie serviu vinho aos colegas.

tie serviu vinho branco?
Sim sr., g1e serviu vinho branco.

Quantos colegas 8le serviu?
21e serviu seis coiigas.

21e tambem serviu sanduiches?
Sim sr., gle tambem serviu sanduiches.

Onde 81e serviu Os colegas?
21e serviu os colegas na sala de jantar.

0 e eu servimos vinho. 0 que o senhor e o
serviram?

Ncls servimos chL
Onde os senhores serviram chaa?

Servimos ch. na sala de jantar.
Os senhores tarpem serviram cafe?

Sim sr., nos tambem servimos cafe.
Os senhores serviram cafe brasileiro?

Nao sr., servimos cafe americano.
0 que Os senhores serviram com o cafe?

Servimos pao com o cafe.
0 e o serviram feijoada?

Sim sr., g1es serviram feijoada.
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Onde Sles serviram a feijoada?
Seryiram a feijoada em casa.

A quem eles serviram a feijoada?
tlea serviram a feijoada aos pais.

Quando eles serviram a feijoada?
2Ies serviram a feijoada sAbado a tarde.

5 Eu pus meu carro all. Onde o senhor pOs seu carro?

Eu,pus meu carro na garagem.
Qum pos o carro na garagem?

Eu pus meu carro na garagem.

Quando o senhor pos o carro na garagem?

Eu pus meu carro na garagem As oito horas.

Eu taTbem pus meu carroina garagem?

Nao sr., o aenhor pos seu carro all.

Onde o pos o carro?
carro na garagem.

0 que ele,yos na garagem?
2Ieiyos a carro na garagem.

Quando ela pos o carro na garagem?
tle,pos o carro na garagem ontem.

Porque ele pos o carro na garagem?
Ale pBs o carro na garagem porque nio precisa do carro.

0 senhor tamb4m pos o carro na garagemr?

trio sr., eu pus meu carro ali fora.

6 Eu pus meu Opis no bolso. Onde o senhor pBs seu lipis?

Eu tambem pus meu lApis no bolso.

0 e o puseram o,16pis no bolso?

Sim sr., ales puseram o lvis no bolso.

Em que bolso eles puseram o lapis?

2Ies puseramoo lApis no bet/so direito.

ales Ruseram o lapis no bolso direito das calos?

Nao sr., eles puseram o lipis no bolso direito da camisa.

0 senhor e seus colegas puseram a caneta na mesa?

Nao sr., nos nao pusemos a caneta na mesa.

Onde os senhores puseram a caneta?

Noa pusemos a caneta no balsa.

Quem pos a caneta no bolso?

Nos pusemos.
Porqui os senhores puseram a caneta no bolso?

Nos pusemos a caneta no balsa porque nio precisamos da

caneta.
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LESSON 21

LEITURA

A "Sapataria Modg1o" e ma casa de calgados muito boa.

uma sapataria s6 para criangas; tem um dtimo sortimento

e vende por pregos m6dicos.

Uma quinta-feira 1 tarde o Major Taylor vai com os quatro

filhos 1 "Sapataria Modglo" para comprar sapatos. Ale quer

Sapatos de couro bem fortes.

1 0 que 4 uma sapataria?
2 Como se chama a sapataria onde o major comprou

sapatos?
3 A "Sapataria Modglo" vende sapatos para senhoras?

4 A "Sapataria Modglo" tem bora sortimento?

5 A "Sapataria Modglo" tem bons pregos?

6 Para quem o major comprou sapatos?

7 OW sapatos o major pede ao empregado?

0 empregado traz sapatos com saltos e sola de borracha

e diz ao major que os sapatos sao muito fortes. 0 major quer

sapatos marrons para os dois meninos. Paza as duas meninas,

Marita e Aninhal gle pede sapatos prgtos com salto de bor-

racha. As meninas usam tamanho 33 e 28.

8 0 empregado traz muitos pares de sapatos?

9 0 major quer sapatos com solas de borracha?

10 0 major Tier sapatos com saltos de borracha?

11 De que cor o major quer os sapatos dos meninos?

12 Que sapatos (3...major quer para as meninas?

13 Que tamanho sao Os sapatos das meninas?
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Os sapatos de Joao estao apertados; ele pede ao empregado

para trazer sapatos maiores. Os sapatos de Pedro estao fol-

gados; gle quer sapatos menores. 0 empregado nao tem sapatos

marrons no tamanho de Pedro, ar isso traz prgtos.

Os sapatos das duas meninas estao bons.

0 major tambem compra galochas para os quatro filhos, uma

lata de graxa marrom, uma lata de graxa preta e cordaes.

0 major ngo paga os sapatos; pede ao empregado para p8r

tudo na conta.

14 TiSdas as criangas experimentaram sapatos?

15 Como estao os sapatos de Joao?

16 Ple quer,,,sapatos maiores?
17 Como estao os sapatos de Pedro?
18 Ale tambem quer sapatos maiores?

19 0 empregado tem sapatos marrons menores para Pedro?

20 Os sapatos de Marita estao folgados?
21 Os sapatos de Aninha estao apertados?

22 0 major tambem compra galochas?

23 Para que o major compra graxa?

24 0 major pagou os sapatos no moment() em que comprou?

25 0 major pediu RAD empregado para por tudo na conta?

26 Seus sapatos tem sola de borracha?

27 Seus sapatos tem salto de borracha?
28 Para que usamos graxa?
29 Quando engraxamos sapatos?
30 Quando usamos galochas?
31 Seus sapatos precisam de cordio?

32 0 senhor usa sapatos com sola de borracha?

33 Os saltos dos sapatos do senhor sao de nylon?

34 Os sapatos com saltos de nylon sao fortes?

35 As galochas sao de borracha?
36 0 senhor usa galochas todos os dias?
37 0 senhor tem conta em alguma casa de calcados?

38 0 senhor sempre poe na conta os sapatos que compra?

39 Se nao temps conta em nma casa de calgados quando

pagamos 0 que compramos?
40 Antes de comprar sapatos, o que fazemos?
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LESSON 21

NOTAS GRAMATICAIS

1 PRETERIT OP REGULAR VERBS . 1 THE 2ND, 3RD and 4TH CONJUGATIONS

2ND CONJUGATION

eu
tu
ele
n6s

0 .

vos
gles

ENTENDER

entend - I
entend - ESTE
entend - EU
entend EMOS
entend - ESTES
entend ERAM

3RD CONJUGATION

PARTIR

eu part - I
tu part - ISTE
esle part - IU
Os part - IMOS
yos part - ISMS
eles part - TRAM

4TH CONJUGATI1N

eu
tu
g1e
nos
yos
eles

'DOR

pus
paseste
pos
pusemos
pusestes
puseram

2 A. CONTRACTIONS OP PREPOSITION AND DEFINITE ARTICLES:

a (to, at)

a + o ao a + os=aos

4,PA (the)

a + ar.A. a as-4s

Vamos ao cinema,
0 sr. Taiou aos alunos?
Chegamos at2 hotel cede,.
Todo y. chegaram*aos alojamentos.
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de (of, from) 5.1,(21t...22.,..1!
(the)

de + o=do de + os=dos de + a=da de + as=das

A porta do quarto
0 livro dos alunos
0 jardim da casa
As ruas da cidade
Do cinema vamos para casa.
Tea casa de Joao vamos a cidade.

em (on, in) 0, (the)M.M

em + o=no em + os=nos em + a=na em + as=nas

0 livro esti no carro.
0 general tem estreslas no uniforme.
Estamos nos Estados Unidos.
As cidades estio nos mapas.

Na casa verde h4, criangas.
0 livro est& na mesa.
Nas cidades,iFindes h4 casas grandes.
Nas mesas ha revistas.

CONTRACTIONS OF PREPOSITION AND INDEFINITE ARTICLES:

de + um=dum

de + uns=duns

de (of, from) + um, uma (a, an)

de + uma=duma
Hoje vamos casa dum amigo
As ruas duma cidade grande sao grandes

de + umas=dumas

As piWas duns livros.
Vamos a casa dumas amigas.

NOTE: The use of contractions of the preposition DE and
indefinite articles is a matter of personal choice:

em (in, on) um, uma (al an)

em + um=num em = uma=numa
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Meu pai trabalha num,armaz4m.
Numa cidade grande ha muita ge,A.

em (in, on) uns, umas (some, a few)

em uns=nuns em umas=numas

Os livros cstao numas estantes pequenas.
Nuns lugares hA Tirscriangas.

COWT1ACTIONS OF PREPOSITIONS AND DEMONSTRATIVES:

gste (s)
gsse (s)
aquele (s)

esta (s)
DE essa (s)

aquela (s)

deste (s)
desse (s)
daquelc (s)

desta (s)
dessa (s)
daquela (s)

isto disto
isso disso
aquilo daquilo

Os Mhos desse homem sao estudantes.
Daquela jaan-vemos o mar.
A senhora deste soldado chama-se Alice.
Nao gosto disto gosto daquilo.
Dessa maneira nao podemos estudar
ric5-"diga mais nada daquilo.

gste (s)
gsse (s)
aqtale (s)

EM
esta (s)
essa (s)
aquela (s)

ne,,ste (s)
nesse (s)
naquele (s)

nesta (s)
nessa (s)
naquela (s)

iss
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isto nisto

isso nisso

aquilo naquilo

duas salas d visitas nesta casa.

Nesseq livros,nao 1,1a tradugoes.

gestas tradugoes ha muitas palavras novas.

Nao gosto de pensar nisso.

Todos vio aggls carroo
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LESSON 22

EXERCfCIOS DE APRESENTAcA0

I.

1 Ontem eu dilse "Dom dia" aos Imps. 0 que senhor diSSe?

Eu tambem disse "Dom dia",

O que a senhor disse ao professor quando chegou?

Eu disse "nom dia" ao professor,

O que 0 senhor disse aos seus colegas quando chegou?

Ru disse "Dom dia".

O senhor disse "Dom dia" quando saiu da soda?

Ngo sr., ea disse "Ate logo".

O que a senhor disse quando o professor disse "Coma vai?"?

Mu disse "Vou 'hem, obrigado".

O que o senhor disse aos letts colegas quando chegou au tarde?

Ru disse "Boa tarde".
O que o disse quando chegou?

Ale disse "Dom dia".
O que Sle disse quando saiu da sala?

21e 4isse "At6 logo".
O que $le disse as 10 horas?

Aledisse "Vamos tomar cafe",

O gum ele dlsse "Bom dia"?
Ale,disse "Dom dia" aos colegas,

Quando ele disse "Dom dia"?
2Ie disse "Born dia" de manhg.

0 senhor e eu ColisseNos "Dom dia" quando chegamos?

Sim sr., nos dissemos "Dom dia",

O que,os senhores disseram de tarde?

Nos dissemos "Boa tarde".

O que os senhores,disseraw as 11 horas?

As 11 horas nos dissemos "At6 logo%

0 qua as senhore disseram as 4 horas?

As 4 horas nos dissemos."At6 amanhg".

0 que as senhores disseram quando o pagou o cafi?

N6a dissemos "Obrigado",
0 que a e o disseram?

Alea disseram "Dom dia".
Quando eles disseram "Dom dia"?

Ales disseram "Bom dia" as 8 horas.

A quem iles disseram "Bom dia"?
21es disseram 7Dom dia" aos colegas.

Ales disseram "Dom dia" 1 uma hora da tarde?

Nio sr., eles disseram "Boa tarde" uma hors,.
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2 Eu nio fiz nada no domingo. 0 que o senhor fez?

No domingo ea ngn fiz nada.
O que o senhor fez no s6bado?

No sabado eu estudei, escrevi e descansei.

O senhor fez os deveres de casa?
Sim sr., eu fiz os deveres de casa.

Quando o senhor fez os deverk?
Eu fiz os daveres domingo k.a! tarde.

Onde o senhor fez os deveres?
Eu fizAos deveres em casa.

O senhor fez los deveres a lapis?
Sim sr,,, fiz os deveres a 16,pis.

O senhor fez os deveres sOzinho?
Sim sr., fiz os deveres s6zinho.

0 que o fez anteontem?
Onde ele fez os deveres?
Quando ele fez os deveres?
Ale fez os daveres s6zinho?
Porque ele ftz os deveres cam os colegas?

No sabado nos fizemos compras. Os senhores tamb4m fizeram?

Cs senhores fizeram compras na cidade?

Onde os senhores fizeram compras?

O e o fizeram compras no slbado?

0 que eles fizeram no sabado?

3 0 senhor quis falar com o empreaado da "Casa Carioca"?

Sim sr., eu quis falar com ele.

Quando o senhor quis falar com o empregado?

Eu quis falar com o empregado hoje de manhg.

Onde o senhor quis falar com o empregado?
Eu quis falar com o empregado na cidade.

Porque o senhor quis falar cam o empregado?

Eu quis falar com a empregado porque quis comprar

algumas coisas.
O que 0 senhor quis comprar?

Eu quis comprar mobilias.
Com guem o quis falar?

Ele quis falarcom o empregado.

Com gue empregado ele quis falar?
Ele quis falar com o empregado da sapataria.

Quando ele quis falar com o empregado da sapataria?

Ale,quis falar com o empregado da sapataria ontem de tarde.

Porque e1e quis falar corm o empregado da sapataria?

P1e quis falar com ele para pedir um par de sapatos.
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o e eu ;la() quisemos cafe hoje. Os senhores quiseram?

Sim sr., nos quisemos cafe.
Quando os senhores quiseram tomar cafe?

Nos quisemos,tonar cafe 1.s 10.

Os senhores tai)ben,quif:erin comer alguma coisa?

Nao sr., nos nao quisc -- comer nada.

Onde Os senhores foram panu, luiseram cafe?

Quando quisemos cafe fonos n restaurante.
O que o c 0 quiseram?

21eAs quiseram comer.
O que eles quiseram comer?

2les guiseram comer
ales tambem qiseram be,ber alguma coisa?

Sim sr., cles tambem quiscram beber cafe.

4 0 senhor soube que o vai para o Brasil?
Sim sr., soube iuc ie vai para o Brasil.

Quando o eenhor souk: que ele vai para o Brasil?

Eu soube anteontem.
Onde o senhor soubci

flu soube em casa.
Como o senhor soubc?

Eu soube polo teleCone.
O soube alguna coisa seibre a viagem?

Sim sr., ele soubc: quo vai de aviao.

Onde 61e soubc isso?
tle soube na esco1a.

Quando &le soube que vai de aviao?
tle soube ontem de !,,arde.

Nos nao soubem9s nada sobre A viagem. Os senhores souberam?

Sim sr., nos soubemos que vamos cm dezembro.

Os senhores souberam para onde vao?
Sim sr., soubemos que vros para Lisboa.

Os senhores souberan cono vao?
Sim sr., soubemos quo vamos de navio.

O e o souberam a ligao hoje?
Sim srI, eles s9uberam a ligao mt2ito bem.

Anteontem eles tambem s2uberam a ligao?
Sim sr., anteontem eles souberam a

kes souberam tudo muito ben?
Sim sr 6les souberam tudo muito bem.
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5 Eu dei uma caneta ao meu irmao. 0 senhor deu uma c eta

ao seu irmgo?
Sim sr., eu dei uma caneta a ale.

Quando o senhor deu uma caneta ao seu irmgo?
Dei uma caneta ao meu irmao no Natal.

De que cor foi a caneta que senhor deu ao seu irmgo?
A caneta que eu dei ao meu Irmgo foi greta.

Porque o senhor deu uma caneta ao seu irao?
Dei uma caneta ao meu irmao porque ele me pediu.

O que o, deu ao irmao?
Quando ele deu a caneta ao irmao?
De que cr foi a caneta que Sle deu ao irmao?
O e eu demos um livro ao professor. 0 que os senhores
deram?
Quando cps senhores deram um livro ao professor?
Porque Os senhores deram um livro ao professor?
O e o deram cigarros aos colegas?
glue marca de cigarros gles deram?
guando &es deram cigarros aos colegas?
Pies tambem deram f6sforos?
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LESSON 22

DIALOGO

0 Major Taylor foi "Casa Carioca" para ver mobilias,
aparelhos de louga e talheres. A "Casa Carioca" e
uma grande loja c9m um bom sortimento. A casa 9ue o
major alugou nao e mobiliada. 0 major 9uer mobilia
de sala de jantar, mobllia de quarto, moveis para a
sala de estar, louga e talheres.

(na segao de mobIlias)

1 7 Quero ver uma mobllia de sala de jantar.
2 - Temos de todo o prego. Vou mostrar ao senhor o gut.

temos,

3 - Quero meia e oito, cadeiras pap a sala de jantar.

4 - Esta mobilia esta em liquidagao.

5 - Quero tamb4m uma cama de casal e quatro camas de
crianga.

6 . Veja estas. TSm colchao de molas.

7 - Agora que,ro ver,s9fAs e poltronas.
8 - Este sofa-cama e otimo. Vendemos muitos dSste tipo.

(na segao de lougas)

9 - 0 senhor pode me mostrar taiheres e aparelh9s de louga?
10 - Pais nao. Este aparelho e nacional. A de otima

qualidade,

11 - Para quantas pessoas 4?

12 - A para doze.

13 - 0 que o senhor tem em talheres?
14 - Temos nacionais e importados.

15 - Pode me mostrar alguns?
16 - tstes aqui nao sao caros.
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17 - Eu tambem preciso copos e

18 - Muito bem. Ali adiante encontra tudo.

19 - Posso comprar a prWacgo?
20 - Sim sr. 0 senhor da un pequena entrada e paga o

saldo em prestagoes mensais.

21 Otimo. Volto amanhi corn minha senhora.

22 - Perfeitamente. As suas ordens.
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LESSON 22

DIALOGUE

Major Taylor went to the "Casa Carioca" to look at

furniture, sets of china and silverware. The "Casa

Carioca" is a big .-Aore and it carries a good assort-

ment. The house the plajor rented is not furnished.

The major wants dining-room, bedroom and living-

room furniture, china and silverware.

(in the furniture department)

1 - I want to see a dining-room set.

2 - We have them in all prices. I'll show you what we

have.

i want a table and eight chairs for the dinint room.

4 - This furniture is on sale.

5 I also want a double bed and four children's beds.

6 . Look at these. They have box springs.

7 - Now I want to see sofas and easy chairs.

8 - This sofa-bed is excellent. We sell a lot of them.

(in the china department)

9 - Can you show me some silverware and china sets?

10 - Certainly. This set is domestic. It is very good.

11 -
12 - Xt,s for twelve.

For haw many people is it?

13 - What do you carry in silverware?

14 - We carry domestic and imported.

15 -. Can you show me some?
16 - These ate not expensive.

17 - I also need some glasses(for water, wine and liqueur).

18 - Very well. You will find everything you need over

there.
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19 - May I buy on credit?
20 - Yes. You pay a small deposit and the balanc you

pay in monthly installments.

21 - Fine. I'll come back tomorrow and bring my wife.

22 - Very good. Itll be at your service.
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EXERCfCIOS

1 0 senhor trouxe mobilia pb.4 aqui?
Nao sr., eu nio Lrouxe . 141ia para aqui.

O senhor trouxe roupa de cama e mesa?
Sim sr., eu trouxe roupa de cama e mesa.

O senhor trouxe touga?
Sim sr., eu trouxe louga.

O senhor trouxe talheres?
Sim sr., eu trouxe talheres.

0 senhor trouxe bateria de cozinha?
Sim sr., eu ..rouxe bateria de cozinha.

O senhor trouxe maquina de lavar?
Sim sr., eu trouve maquina de lavaro

0 senhor trouxe cac.horro?
Nao sr., eu nao trouxe cachorro, porque eu nio tenho

cachorro.

0 senhor trouxe seu carro hoje?
O senhor trouxe seus colegas para a escola?
Seus col;egas trouxeram hoje seus livros?
Eu tambem trouxe meu livro?
Os senhores trouxeram,cigarros?
Quem trouxe um diciouario hoje?
Os senhores trouxeram dinheiro?

2 Eu fui h cidade ao mei;o-dia. 0 senhor tambem foi?
Sim sr., eu tambem fui a cidade ep meio-dia.

0 senhor foi a cidade s6zinho?
Nao sr., fui com dois colegas.

O senhor foi de carro?
Sim sr., fui de carro.

Foi no seu carro?
Sim sr., fui no meu carro.

Porque o senhor foi t cidade?
Fui 1 cidade porque precisei comprar papel.

0 foi cidade?
Nao sr4.1.6.1e nao foi cidade.

Ale foi para casa?
Sim sr., Le foi para casa.
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Plc! foi shinho?
Sim sr., ele foi shinho.

Ale foi de ca,ro?
N5o sr., foi a kle.

0 e eu fomos a cidade. 0 senhor e

foram?
Sim sr., nOs tambem fom.)s cidade.

mQuando os senhores fora a cidade?
Fomos anteontem.

Porque os senhores foram a cidade?
Pomos a cidade porque precisamos de um livro.

Os senhores foram a pe?
Nao sr., fomos de carro. .

Foram no carro do senhor?
Nao sr., fomos no carro

Quando o e o foramApama casa?
Pies foram &s 4 horas.

Como 6ies foraT?
Popm a pe.

Porque eles foram a p(;?,,

Foram a pe porque eles moram poprto.

3 0 que o senhor viu quando foi a cidade?
Quando fui a cidade vi muitas coisas.

0 que o senhor viu na cidade?
Vi muitos carros.

0 senhor viu muitas senhoras na rua?
Sim sr., vi muitas senhoras na rua.

0 senhor viu muilos restaurantes na cidade?
Sim sr.,,vi muitos restaurantes na cidnde.

0 senhor tambem viii poslos de gasolina?
Sim sr., tamhem vl postos de gasolina.

0 que o viu na cidade?
Ale viu muitas cotnas.

Ale viu muitos carros?
Sim,sr. vitt muiton carros.

Ale tambem viumuitos postos de gasolina?
Sim,srot e1i viu muitos postos de gaso1ina.

Ate tambem viu muitos navios?
Sim sr., Ole tambem viu muitos navios.

0 que 9 senhor e 0 viram na cidade?
Nos vimos muitas coisas.

0 que o e o viram na cidade?
Ales viram muitas casas.

Ales viram casas com jardim?
Sim sr., ales viram casas cora jardim.

Ales viram cripos no jardim?
Sim sr., eles viram muitas criangas no jardim.
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4 Eu pude entender o professor. 0 osenhor p6de?

Sim sr., eu pude entender professor muito bem.

0 senhor p6dc entender tudo?
Sim sr., eu pude entender thdo.

0 senhor p6de entender o professor quando 1e falou em

portugas?
Sim sr., eu pude entender o professor quando ;le falou

em portugues.
0 pOde entender a 1icio?

Sim sr., e1e pOde entender a 1igio.

ale pOde entender a licao bem?
Sim sr., 81e pOde entender a ligao bem.

tie p6de entender tudo?
Sim sr., ele pOde entehder tudo.

0 professor e eu pudemos entender portugues. Os senhores

puderam?
Sim sr., nOs pudemos entender portugas.

0 senhor pOde estudar a liqao de hoje?

0 p6dc estudar a licio?

quern nao p6de estudar a 1igao?
Todos os senhores pudekam estudar a 1igio?

NOs pudemos estudar a 11cio?
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LESSON 22

LEITURA

"CASA CAR1CL."

0 Major Taylor fol. a, "Casa Carioca" para vet mobllias,

louga e talheres. A "Casa Carioca" 4 uma casa muito boa,

com um Otimo sortimento de mobflias e artigos para case,.

A casa que o major alugou 'Igo 4 mobiliada, poi* isso Sle

preciaa comprar mobilia. 0 major pediu ao empregado para

ihe mostrar algumas mobliias de sala de jantar, mobIlias

de quarto e .amb4m outros mciveis.

1 Como se chama a casa onde o Major Taylor foi

comprar mobllias?
2 Porque o major precisa mobflia?

3 0 que o major pediu ao empregado da casa de mciveis?

4 21e vai comprar apenas mobllia?

0 empregado mostrou ao major mobllias de todo prego.

0 major quer mesa, oito cadeiras e aparador para a sala de

jantar. Pie viu uma mobliia de Bala de jantar em liquidagio

e gostou muito. A mobilia tem um aparador muito espacoso,

com muito lugar para guardar a louga e os talheres.

5 que m§veis o major quer Rama a sala de jantar?

6 Como s a mobilia que esta em liquidagao?

7 Como e o aparador desta mobflia?

8 Para que Usamos um aparador?
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Depois de ver as mobilias de rola de jantdr, 9 major

viu camas de Casa] e de crianga, Ate tamb(!im 'OA vier sails

e poltronas. 0 empiegado lhe mostrou uns sofeis-camali ee um

tipo que 61es vendem muito.

0 Major Taylor tamb4m passou peta segao de loucas para

ver louga, talheres e outros artigos para casa. A casa tem

muitos aparelhos, uns nacionais e outros importados. 0

empregado mostrou ao major um aparelho de louga nacional de

ótima qualidade. 0 aparelho tem pratos rasos, pratos fundoe,

bule de caf6, xicaras e pires. A louca e os talheres nao

sio caros.

0 major prefere comprar a prestaqao. Assim 61e d4

uma entrada e paga o sa1do por uus. Mas antes de comprar

61e vai levar a senhora A "Casa Carioca" para ela escolher

tudo.

9 0 major viu mobitias para quarto?
10 As camas que o major viu tem colchao de molas?

11 0 major viu sofan?
12 tie quis ver 4U3 poltronas?
13 E o que 61e fez depois?
14 0 que o major quis ver na segao de lougas?

15 Que tipos de aparelhos 61(;s vendem?

16 Quantos tipos de pratos,hainum aparelho completo?

17 Num aparelho cotpleto ha xicaras e pirea?

18 Quantas pecan ha num talher?
19 Os aparelhos de touca importados sao caros?

20 Porque o major vai levar a senhora dale a

"Casa CarioceV
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LESSON 22

NOTAS GRAMATICAIS

PRETERITS OF IRREGOTAR VERBS

TRAZER DIZER MIR FAZER

trouxe disse 144101
fiz

trouxeste diaseste vieste fizeste

trouxe disse yeio fesz

trouxemos dissemos viemos fizemos

trouxestes dissestes viestes fiz,-stes

trouxeram disseram vieram fizeraL

IR VUR DAR PODER

fui vi dei pude

alste viste deste pudeste

foi viu deu pOde

fomos vimos demos pudemos

fOstes vistes destes pudestes

foram viram deram puderam

QUERU SABER

quis soube

quiseste soubeste

quis soube

quisemos soubemos

quisestes soubestes

quiseram souberam
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LESSON 23

EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

1 Eu estava no Brasil antes de vir para cA. Code o senhor

estava?
Eu estava em

Quando o senhor estava em morava numa casa grande?

Nao sr., quando eu estmva em morava num Apar-

tamento.
0 senhor morava s$5?

Nao sr., eo morava con minha
Em que rua o senhor morava?

Eu morava ne Rua ntimero

0 senhor moraval perto da cidade?
Sim sr., eu morava muito perto da cidade.

Code o estava antes de vir para CI?
Ele estava em

Quando gle estava lA morava num apartamento?
Nao sr., gle ngo morava num apartamento.

Ele morava numa casa grande?
Sim sr., gle morava numa casa grande.

Ele morava sezinho?
Ngo sr., morava com a familia.

Em que rua gle morava?
Ele morava na Rua ------ ntimero

Ele morava perto da cidade?
Ngo sr gle morava na cidade.

Antes de vir para c4 minha famflia e eu estAvamos em

Onde o senhor e sua famflia estavam?
Mis estAvamos em

Quando os senhores estavam la moravam em casa ou apar-

tamento?
NOs moravamos numa casa.

Os senhores moravIm numa casa grande?
Nao sr., moravamos numa casa pequena.

Os senhores moravam em casa com jardim?
Sim sr., morAvamos em casa com jardim.

E moravam perto dl cidade?
Sim sr., moravamos perto da cidade.

Em que rtja os senhores moravam?
Moravamos na Rua , nUmero
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2 Onde o e a fawilia estavam antes de vir para c4?

Quando gles estavam tm gles moravam numa casa grander?

Res moravam eA casa com quintal?
2m que rua eles moravam?

moravam longe da cidade?
Onde o senhor morava antes de ser militar?

Ovando o senhor morava 14, estudava ou trabalhava?

Onde o senhor trabalhava?
Quantos dias por semana o senhor trabalhava?

Onde o morava antes de ser militar?
Quando gle morava la, trabalhava ou estudava?

Onde g1e trabalhava?
Quantos dias por semana gle trabalhava?
Onde os senhores moravam antvi de vir para c4?

Quando os senhores moravam lay trabalhavam ou estudavam?

Onde os senhores trabalhavam?
Quantos dias por semana os senhores trabalhavam?
Onde Os senhores estudavam?
Enquanto o scnhor trabalhava sua senhora ficava em cam*?

Quantaa horas por dia o senhor trabalhava?
Quando o senhor chegava em casa, trabalhava?

3 0 que o senhor era, antes de ser (patente atual)?
Antes de ser ------, eu era ------.

O que o senhor era, antes de ser (patente inferior)?
Antes de ser ------, eu era

O que o senhor era, antes de ser militar?
Antes de ser eu era

O que o era antes de aer (patente atual)?
Antea de ser Ole era

O que o ..---- era, antes cle ser (patente inferior)?
Antes de ser ------, ele era

O que j era, antes da ser militar?
Antes de ser militar, 9.1e era

Hi dez anos o e eu nao 4ramos professores, 43;amos

estudantes. 0 senhor e 0 cram estudantes, ha dez

anos?
Sim sr., ts (5Eam9s estudantes.
trao sr., nos nao eramos estudantes.

Os senhores eram m413tares, quando estavam em Vashington?

Sim sr., n6s eramos militares, quando estavamos em

Washington.
Os senhors cram pracas ou oficiais?

Nos eramos
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Quando oAsenhor era crianca, onde morava?
De que cor era sua casa3
As janelas da casa tambem eram
Sua casa era grande?
Sua casa era bonita?
Quando o era praga onde morava?
Quando os senhores cram estudantes, onde estudavam?
Os senhares eram estudantes na mesma escola?
Quando eles eram onde moravam?

4 0 senhor tinha um dOlar na Tao quando o professor entrou?
Sim sr eu tinha um dolar na mao quando o professor
entrou.

O senhor tinha um dOlar para comprar cigarros?
Sim sr., eu tinha um dolar para comprar cigarros.

A cantina tinha a marca de cigarro que o senhor fuma?
Sim sr., a cantina tinha a marca de cigarro que eu fumo.

O tamb4m tinha outras marcas de cigarro?
Sim sr., a cantina tinha muitas marcas de cigarro.

Que marcas de cigarro a cantina tinha?
A cantina tinha Lucky Strike, Chesterfield, Koo1 e
outros.

O tambem tinha um deolar na mac) quando o professor

entrou?
Nao sr., 61e nao tinha um d6lar na mio.

O que ele tinha na mac)?

Ple tinha mei() d6lar na mao.
ale tinha meio dolar para comprar cigarros?

Nao sr., &le tinha meio dolar para pagar o 4.,vcaf

O e eu tInhamos cigarros. Os senhores nao tinham?
Nao sr., n6s nao tInhamos cigarros.

Porque os senhores nao tinham cigarros?
NOs nao tInhamos cigarros, porque fumamos todos.

Seus colegas tinham cigarros?
Sim sr., 6les tir2ham cigarros mas ncSs ngo t/nhamos.

Os senhores tinl)am troco para...comprar cigarros?
Sim ossr., n tInhamos troco para comprar cigarros.

O e o tinham um livro na mao quando o
professor chegou?

Sim sr., ales tinham um livro na mao quando o professor
chegou.

Que livro 6les tinham na mac??

Pies tinham um dicionaxio na mao.
Porque ales tinham um dicionario na mao?

Ples tinham um dicionario na mao porque tinham que
escrever a tradugao.
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5 Tenho que engraxar os sapatos. 0 senhor tamb4m?

O senhor tem que limpar seu fuzil?
O tem le 1impar seu quarto?
Os senhores tem que eltudar muito?
O e o tem que re 1ewantar cedo?

Os senhores precisam se levantar tedo?
O senhor precisa estudar muito?
O senhor precisa cigarros?
O precisa fosforos?
Quanto dinheiro o senhor precis& pant ir a Nava Torque?
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DI ALOGO

No alojamento o Praga AntOnio Santos conversa com
o Praga Roberto BragaA sklbre o servigo militar.

1 - quango vocg se alistoo* Roberto?
2 - Eu nao me alistei, eu convocado.

3 - Em que centro de incorporagao vocg se apresentou?
4 - Eu me apresentei no Porte de Santa Maria.

5 - Vocg achou o centro ncpmente?
6 - Nao, porque todos os,predios eram

7 - Mu tamii4m nao. Tive qe perguntar
8 - Vocg ja fgz o exame medico?

9 - Sim, no mesmo diasem que cheguei.
10 - Piz no dia seguinte.

iguais.

sentirela.

E vocg?

Porqug?
Porque cheguei na hora da revista de recolher.

Os soldados estavam em posicio de sentido?
Sim, estavam.

Havia muitos recrutas para fazer exame adico?
Sim, a sala estava cheia.

17 - quern examinava os recrutas, os m4d1cos ou os
enfermeiroq?

18 Tinha 11 medicos e enfermeiros.

19 - Tbdos cos recrutas estavam aptos para o servigo
militar?

20 - Nio, alguns nio estavam aptos.

21 Dem, estA na hora do rancho. Vamos embora.
22 . Vamos depressa, senao ficamos no fim da fila.
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LESSON 23

DIALOGUE

Private Ant8nio Santos and Private Roberto Braga are

in the barracks talking about their army life.

1 - When did you enlist, Robert?
2 - I didn't enlist, I was drafted.

3 - To what Induction Center did you report?

4 - I reported to Fort Santa Maria.

5 - Did you find the Center easily?
6 . No, because all the buildings were alike.

7 - Neither did I. I had to ask the sentry.

8 - Have you had your physical check-up?

9 - Yes, on the same day that I arrived. How about you?

10 - I had mine on the following day.

11 - Why?
12 - Because I arrived during retreat.

13 - Were the soldiers at attention?
14 - Yes, they were.

15 - Were there many recruits for the physical check-up?

16 - Yes there were. The room was full.

17 - Who was examining the recruits, the doctors or the

male nurses?
18 - There were doctors and male nurses.

19 - Were all the recruits fit for military service?

20 - No, some were not fit.

21 . Well, it's chow time. Let's go.

22 . Let's hurry or we'll be at the end of the line.
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LESSON 23

EXERCfCICS

1 0 senhor j esthe em ? (Nome de uma cidade)

Sim sr., g ettive
O senhor g jantou 11?

Sim sr g jantei
0 restaurante onde o senhor jantou era bom?

Sim sr., era muito bom.

Era limpo?
Sim st era limpo.

O restaurante tinha muitos tipos de comida?

Sim sr., o restaurante tinha muitos tipos de comida.

O restaurante era caro?
Nao sr., ngo era cam.

Os pregos dos jantares eram m6dicos?
Sim sr., os pregos dos jantares eram mcidicose

0 garcon do restaurante era amAvel?

Sim sr. o gargon era muito amivel.

ale era americano?
Sim sr., 61e era americano.

A comida estava gostosa?
Sim sr., a comida estava muito gostosa.

Que tipos de comida o restaurante tinha?
0 restaurante tinha vários tipos de comida.

Tinha peixe?
Sim sr., tinha peixe.

Tinha feijoada?
Sim sr., tinha feijoada.

Tinha boas sopas?
Sim sr., tinha boas sopas.

Tinha boas sobremesas?
Sim sr., tinha boas sobremesas.

Que sopas o restaurante tinha?
Tinha canja, sopa de legumes e de tomate.

Que sobremesas tinha?
Tinha goiabada com queijo, sorvetes e pudim de caco.

0 que o garcon tinha na mao quando o senhor entrou no

restaurante?
Quando entre! no restaurante o garcon tinha menus na

mao.
0 gargon tinha mesa reservada para o senhor?

Sim sr., 61e tinha uma boa mesa.
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2 Enquanto eu trabalhava minha senhora estudava na ulliversidade.

Enquanto o trabalhava a senhora dgle tamb4m trabalhava?
Sim sr., ela tamb4m trabalhava.

Onde ela trabalhava?
Ela trabalhava em carJ0

quantas horas a trabhlhava?
tie trabalhave horas por dia.

quando gle chegava em casa, trabalhava?
Nao sr., quando gle chegava em casa g1e descansaVa.

Onde g1e descansava?
tle descansava no jardim,

Enquanto 1e descansavat fumava?
Sim sr., enquanto ele descansava, fumava.

21e fumava cachimbo?
Nao sr., g1efumava cigarros.

Enquanto os senhdres trabalhavam suas senhoras tambeim

trabalhavam?
Sim sr., enquanto n62 traba1h4vamos elas tambem
trabalhavam.

Onde os senhores traba1havam?
NOs trabalhAvamos em

Quantas horas por dia Os senhores trabalhavam?
Nos trabalhAvamos horas por dia.

quando os senhores chegavam el casa descansavam?
Sim sr., quando nos chegavamos em casa descansavamos.

Enquanto os senhores desiansavam, fumavam?
Sim sr., enquanto nos descansavamos, fumavamos.

Os senhores fumavam cigarros ou cachimbo?
Nos fumavamos cachimbo.

3 Ontem, quando as aulas acabaram, sua senhora o esperava no
carro?

Sim sr., quando as aulas acabaram minha senhora me
esperava no carro.

Quando as aulas acabaram a senhora do o esperava
no carro?

Sim srer quando as aulas acabaram a senhora d&Le o
esperava no carro.

Quando o senhor chegou em casa sua senhora cozinhava?
Sim sr., quando eu cheguei em cpa ela cozinhava.

Quando,do senhor chegou seus fi1hos ja estavam em casa?
Nao sr., quando eu cheguei meus filhos ainda nio
estavam em casa.
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Clipando o telefone tocou o senhor estudava?
Sim sr., quando o te1efone tocou eu estudava.

gpando,,,o telefone tocou sua senhora estudava?
Nao sr., quando o telefone tocou ela cozinhava.

Osando o telefone tocou seus filhos estudavam?
Sim sr quando o telefone tocou meus Mhos estudavam.

Otpando o tulefone tocou o que o senhor r seus f41hos
estudavam?

quando 2 telefone tocou meus filhos e eu estudivamos
portugues.

Quando sua senhora saiu o senhor estudava?
Nao sr., quando minha senhora saiu eu descansava.

Otandosua senhora saiu sens filhos estudavam?
Nao sr., quando minha senhora saiu meus filhos estavam
no jardim.
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LEITURA

CCVVERSA DE RECRUTAS

L. 23

0 Praga Antonio Santos e o Praga Roberto Braga estavam

no mesmo plojamento. Antes do rancho cos dois conversavam

sabre o servigo militar e scSbre o que fizeram quando foram

convocados e se apresentaram nos centros de incorporaggoo

1 Antanio e Roberto estavam no mesmo alojamento?

2 Quando os dois conversavam?

3 abre o quc os dois conversavam?

4 Ambos foram convocados?
5 Ambos se apresentaram nos centros de incorporacio?

6 Onde 4les se apresentaram?

7 Para que 61es se apresentaram?

Nenhum dos dois se alistou, ambos foram convocados.

Roberto se apresentou no Forte de Santa Maria e Antilnio no

Forte Olinda. Nenhum dos dois achou o centro de incorpora4o

ficilmente porque todos os pr4dios eram iguais.

8 AntOnio se alistou?
9 Roberto se alistou?

10 Em que forte AntOnio se apresentou?

11 Em que forte Roberto se apresentou?

12 Ambos acharam o centro de incorporagio ficilmente?

13 Porqu4?

Quando Antonio chegou ao forte 41e viu uma sentinels

com o fuzil ao ombro, perto da guarita do portio.
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AntOnio perguntou a sentinela onde ficava o centro de

incorporagao.

14 0 que Antonio viu quando chegou ao forte?

15 A sentinela estava com o fuzil ao ombro?

16 Onde estaya a sentinela?
17 0 que Antonio perguntou A sentinela?

18 As sentinelas sempre ficam nas guaritas?

19 0 que fazem as sentinelas?

Roberto e outros recrutas chegaram ao Porte de Santa

Maria na hora da revista de recolher. Os soldados estavam

em posigao de sentido, fazendo contiancia bandeira. Um

soldado recolhia a bandeira do mastro. Roberto ficou em po.

sigio de sentido mas nao az continSncia & bandeira.

20 quando Roberto e outros recrutas chegaram ao Porte

de Santa Maria?
21 Como estavam c) soldados?
22 21es estavam fazendo contiancia bandeira?

23 (Nem recolhia a bandeira do mastro?
24 Roberto ficou sm posigao de sentido?

25 21e az continencia A bandeira?

26 Porque"?

No dia seguinte Roberto e outros recrutas tiveram que

fazer o exame m4d1co. Os enfermeiros pesaram e mediram on

recrutas. Os recrutas que estavam aptos para 0 servigo

militar prestaram juramento. Os que nao estavam aptos

voltaram para suas casas. Os que ficaram receberam os seus

unifornes e durante as semanas seguintes aprenderam a seas

soldados.
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27 ggando Roberto e outros recrutas fizeram o exams
medico?

28 0 que on enfermeiros fizeram?
29 gpe recrutas prestaram juramento?
30 Para onde foram os que nio estavam aptos?
31 0 que rceberam os recrutas que ficaram?
32 0 que eles aprenderam durante as semanas seguintes?
33 Quando o sr. se alistou? (Quando o sr, foi convocam

do?)
34 Como o sr. comegou o seu servigo militar?
35 Qmando o sr. entrou no servio militar fgz exame

medico?
36 0 que os m4dicos fizeram?
37 0 sr. faz contiancia I bandeira dos ELM.?
38 quando um soldado fica.em posigio de sentido?
39 A que horas 6 a revista de recolher num forte?
40 A que horam o rancho?
41 Diga alguma coisa interessante s8bre sua vida

militar.
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LESSON 23

NOTAS GRAMATICAIS

IMPERFECT

1 The IMPERFECT (preterito imperfeito) is used to describe aspects

of a situation or a state of being, and to expxess habitual or
continuing actions in the past.

Exampless Eu morel na Bahia durante cinco anos. 4 casa onde
eu MORAVA ERA pequena mas muito confortavel.
NHA jardim e garagem e FICAVA perto da praia.

I lived in Bahia for five years. The house where
I lived was small but very comfortable. It had a
garden and a garage and was near the beach,

quando eu ERA estudante da Faculdade de Direito
em Recife IA ao teatro tosdas as semanas. Os es-

tudantes PAGAVAM stmente meia entrada e por isso
eu nao PERDIA uma.pega.

When I was a student at the Law School in Recife,
I used to go to the theater evt:ry week. Students
paid only half price and for that reason I never

missed a play.

Passamos o vergo em Santos. De manhi TOMAVAMOS
banho de mar e PESCAVAMOS; de tarde DORWAMOS
atd as tres, DAVAMOS um mergulho no mar e fAMOS
dar um passeio

eu
tu
ele

We spent Summer in Santos. In the mornings we
used to go swimming and fishing; in the afternoons
we used to sleep until three, went for a dip in
the ocean and used to go for a walk.

IMPERFECT OF VERBS Cf THE 1st CONJUGATION

fal AVA
fal AVAS
fal AVA

nOs
v6s
6'les

All verbs of the 1st conjugation including
Imperfect as above.
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fal AVEIS
fal AVAM
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IMPERFECTS of SER and TER

SER TER

eu era tinha
tu eras tinhas

ile sra tinha
nOs eramos tInhamos
vos ereis tinheis
ales eram tinham

2 IRBCISAR may be followed by DA or its contracted forms with

art c es DA, DO, DAS, DOS, DUM, DUNS, DUMA, DUMAS, when a

noun follows IT; agn a verb folrai, WM: 3171"Ver used.

Examples:
(1) PRECISAMOS DE livros novos.

Wilanirrbooks,
(2) 0 carro PRECISA ESTAR em boa condigio.

The car MUST AB (NEADS TO BE) in good condition.

TER QUA or TER DE (to have to) plus an infinitive

expresseu an 75biliation.
Examples:
(1) TENHO op! trabalhar muito.

I }JOE T6 work a lot.
(2) Ile WM DE levar os meninos 1 escola.

HO arrortake the children to school.
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LESSON 24

EXtRCfCIOS DE APRESENTAcA0

1 Qpando 0 sargento entrou na sala eu escrevia a ligao.

O que o senhor escrevia?
Quando gle entrou na sala eu escrevia a traduqio.

O senhor escrevia a traducao no caderno?
Sim sr., eu escrevia a tradugao no caderno.

0 senhor escrevia com sua caneta?
Nao sr., eu escrevia com meu 16pis.

0 senhor escrevia devagar ou depressa?
Eu escrevia devagar.

Porque o senhor escrevia devagar?
Eu escrevia devagar porque eu nao sei escrever
portugugs bem.

0 que o escrevia quando a campainha tocou?
Quando a campainha tocou gle escrevia a ligio.

ale escrevia no caderno?
Sim sr.I.g1e escrevia no caderno.

ale escrevia com uma caneta?
Sim sr., gle escrevia cora uma caneta.

ale escrevia devagar ou depressa?
escrevia depressa.

0 e eu bebfamos café quando a campainha tocou?
O que Os senhores bebiam?
Onde os senhores bebfam café?
Com quern os senhores bebiam café?
0 e o escreviam quando o professor entrou?

0 que.eles escreviam?
Ctde eles escreviam as notas?
21es escreviam devagar ou depressa?
Porque ;les escreviam depressa?

2 No menu do restaurante havia omeletes?
Sim sr.,. havia omeletes4

Havia sanduiches?
Sim sr., havia muitos sandulches.

O que mais havia no menu?
Havia peixe, saladas, came e frutas.

0 que havia para beber?
Havia cafe, leite, chi, Agua e guaranit.

122



L. 24

3 Quando o senhor estava em Washington conhecia muitas
pessoas?

Sim sr., eu conhecia muitas pessoas quando estava
em Washington.

0 senhor conhecia muitos lugares interessantes?
Sim sr., eu conhecia muitls lugares interessantes.

Nos fins de semana o senhor ia a muitos lugares?
As vgzes eu ia a muitos lugares, outras vgzes nio ia
a lugar

0 senhor ia muito ao cinema?
Ngo sr., eu nio ia muito ao cinema, ia &s vgzes.

Quando o senhor ia ao cinema, ia sO?
Ngo sr., quando eu ia ao cinema, ia com minha senhora.

o senhor ia ao cinema de tarde ou de noite?
Ia ao cinema de noite.

Quando o estava em Washington, conhecia muitas
pessoas?
Mle tamb4m conhecia lugares interessantes?
Onde ie ia nos fins de semanas?
ale ia muito ao cinema?
guando gle ia ao cinema, ia com a senhora?
Eie ia ao cinema de tarde ou de noite?
o e eu colpieciamos muitas pessoas em Washington.
Os senhores tambem conheciam muitas pessoas li?
Os senhores conheciam lugares interessantes?
Onde os senhores iam nos fins de semana?
Os senhores iam ao cinema?
Cs senhores iam ao cinema com amigos?
Os senhores iam ao cinema de tarde ou de noite?
Porque os senhores iam ao cinema de noite?
0 e o conheciam muitas pessoas em Washington?
gles tambem conheciam lugares interessantes?
Nos fins de semana gles iam a muitos lugares?
tle3 igTn ao cinema?
lies I untos ao cinema?
Com quem, eles iam ao cinema?

4 Minlila familia e,eu moramos em lugarss frios. Quando
moravamos la, punhamos luvas e chapeu quando saistmos, porque

fazia frio.
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0 senhor e moraram em lugares frios?
Sim sr., nos moramos em lpgares frios.

Quando os senhores moravam la, punham luvas?
Sim sr., quando nOs moravamos la, punhamos luvas
para sair.

Os senhores taTbem punham chap4u para,sair?
Sim sr., nos tambem ptinhamos chapeu para sai/A.

Porqu os senhores punham luvas e chapeu?
Nos punhamos luvas e chapeu, porque fazia frio.

0 e o moraram em lovares frios. Quando ales
moravam la, punham luvas e chapeu quando safam, porque
fazia frio.

0 e o moraram em lugares frios?
A

Sim sr., eles moraram em lugares frios.
Quando gles mpravam 44,a, punham luvas quando salam?

Sim sr., quando eles moravam la, punham luvas
quando saiam.

Pies tamb4m punham chapi.4u?
6les tambel punham chap4u.

Porque eles punham cl,lapeu e luvas?
Ales punham chapeu e luvas porque fazia frio.

5 0 senhor fazia compras quando estava em Washington?
As vgzes eu fazia corpras.

0 senhor fazia compras sozinho?
As vgzes eu fazia compras s6zinho, outras 1.42e8
com minha senhora.

Quando o senhor queria comprar um terno a que loja ia?
Quando eu queria comprar um terno ia a

0 senhor via muitos ternos antes de comprar um?
Sim sr., eu via muitos ternos antes de comprar um.
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o senhor conhecia os caixeiros nas
Sim sr" eu conhecia alguns caixeiros.

()mealier dizia ao caixeiro o que queria comprar?

'Eu sempre dIzia ao caixeiro o que eu queria comprar.

Havia multas liquidavies nas lojas?
SI* sr" havia multas liquida0es nas lojase

HAvia boas liquida0es em junbo?
Sim sr" em junho havia boas liqu3d/4es.

HAMA boas 1Iquidaq5es em julho?
SI* az., em julho havia boas liquida0es.
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Major -

Garcon .

Major .

Capitao

MIjor
Lucia .

Major .

Mary .

Major .

Capitio

Major .

Garcon

Major .

Garcon .

LESSON 24

DI ALOGO

0 Major Taylor convidou o Capitao Andrade e senhora
para um jantar no restaurante "A Isca de Prata"; suja

especialidade e mariscos. Ali.s tada comida la e
gostosa. 0 major telefonou para o restaurante de
manha, reservando uma boa mesa perto da janelas.

Reservei mesa para quatro, hoje de manha, no nome do
Major William Taylor,
Perfeitamente, major, Por aqui, tenham a bondade.

Ouvt dizer que aqui preparam mariscos muito
Sera que servem moqueca de camarao?

Acho que sim, 0 que a senhora vai querer, Dona acia?
Vou provar a lagosta assada com manteiga derretida.

E voc41 Mary, o que quer?
Fild de peixe com arroz e farofa.

E o senhor, capitao?
Moqueca de camarao. Quero ver se 4 tao boa COMO a
moqueca baiana!

(fazendo o pedido) Uma lagosta assada, um fili de

peixe, uma moqueca de camarao e uma fritada de ca-
ranguejo.
Os senhores desejam algum vinho?

Sim. Traga uma garrafa de vinho branco, level

meio-s4co.
Perfeitamente,

Quando todos acabam de comer, o garcon perguntas

G5rcon . 0 que desejam para a sobremesa?
Lucia . Para mim pudim de coco com calda de chocolate.

126



Gargon -
Mary .
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Capitao
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B a senhora?
Uma salada de frutas.

B os senhofes?
Para ralm so um cafazinho

Para mils tambis. B traga ji a conta, faz favor.

L. 24
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Major --

Waiter -

Major, -

Captain -

Major
Ldcia

Major
Mary

LESSON 24

D1ALCGUE

Major Taylor invited Captain and Mrs. Andrade to

dine at "A Isca de Prata" (The Silver Bait) restau-

rant which specializes in shell fish. As a matter

of fact all the food there is good. The major called

the restaurant in the morning, reserving a good table

close to the window.

I reserved a table for four this morning in Major

William Taylor's name.
Certainly, major. This way, if you please.

T.tve heard that the shell fish here is very good.

I wonder if they serve shrimp creole?

think so. What are you going to have, Dona Lticia?

I'm going to try the broiled lobster with melted

butter.

And you, Mary, what would you like?

Fillet of fish with rice and "farofa".

Major -

Captain -

Major -

Waiter -

Mapr -

Walter .

And you, Captain?
Shrimp creole I want to see if it is as good as the

one in Bahia.

(ordering) One broiled lobster, one fillet of fish,

one shrimp creole and one crab soufle.

Would you like some wine?

Yes. Bring a bottle of light, white wine, demi-sec.

Certainly.

When all have finished eating, the waiter asks:

Waiter - What would you like for dessert?

Lucia - For met coconut pudding with chocolate sauce.
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Mary -

Waiter -
Captain 0.

Major

L. 24

And you, matam?
Fruit salad.

And you gentlemen?
For me, a demi-tasse.

For me too. You may bring the check now, please.
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EXERCfCIOS

1 quando o senhor estava em Washington quantas vgzes enchia

o tanque do carro?
Enchia o tanque duas vgzes.

Enchia duas vgzes por semana?
Nio st., enchia duas vhes por mgs.

Onde o senhor enchia o tanque do carro?
Eu enchia o tanque do carro num pasto perto de
Minha casa.

quern encbia o tanque do carro?
0 empregado enchia o tanque do carro.

0 que o senhor fazia enquanto o empregado enchia o tanque

do carro?
Enquanto o empvegado enchia o tanque do carra eu
olhava a bomba de gasolina.

quando o estava em Washington quantas vgzes enchia

o tanque do carro?
Ale enchia o tanque uma vez por semana.

Onde gle enchia o tanque?
Ale enchia o tanque no pOsto

Quem enchia o tanque?
0 empregado enchia o tanque.

Enquanto o empregado enchia a tanque a olhava a
homba de gasolina?

Sim sr., enquanto o empregado enchia o tanque 81e

olhava a bomba de gasolina.

2 quando a senhor vinha para a escola viu o professor?
Sim sr., quando eu vinha para a escola vi o professor.

0 senhor vinha de carro?
Sim sr., eu vinha de -arro.

0 senhor vinha no seu carro?
Nio sr., eu,vinha no carro do sargento.

0 sargento tambem vinha no carro?
Sim sr., gle tambem vinha no,carro.

quando o senhor viu o professor ele vinha para a escola?
Acho que sim.

gle vinha a /Ise?
Sim sr.,. elle vinha a IA.
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Quando o e en vinhamos para a escola encontramos
o sargento. Ott senhores tambem encontraram o sargento,
quando vinham Oka a escola?

Sim sr., qtiando nos vInhamos para a escola encontrames
o sargenta;

Como as senhor6s vinham?
N6s vf.nhamos de carro.

Por onde on sefthbres vinhain?
N6s vinhamos pela Rua das Palmeiras.

Os senhores vinham no mesmo carro?
Sim sr.1 nos vInhamos no mesmo carro.

Em que caIrci as senhores vinham?
Nos vinhamos no carro do

Que hafts. cram quando as senhores vinham pars a escola?
Brain mais ou menos 7 e 15, quando ntSs vinhamos pars,
a. escaia.

Como cy e o vinhain para a escola hoje de mania?
Eleff. Vinham a pe.

Porque etes vinham a pe?
Al'es vinham a pe, porque eles gostam de andar.

0 sesflior passou par eles quando eles vinham para a escoia?
gim sr., eu pasbei por 81es quando 81es vinham part a
escota.

ales- vinhanti pela Rua das Mangueiras?
Simi sr., elms vinham pela Rua das Mangueiras.

Que *pas- cram, quarido eles vinham pars a escola?
Brain mais ou menos 7 e 20 quando ilea vinham pars a

3 Et qe cidade o senhor vivia quando era crianga?
Havia 1a muitos cinemas?
H *via lojas boas 1?

sua cidade tinha escola secundiria?
Oisenhor sala
0. manhole I a muit as vezes ao cinema?
0;, senhor vinha tarde para c asa?
04senhar ficava em casa nos fins de semana?

que fazia nos dotningos?
Sims. pais recebiam muitas visitas?
Onde seus pais faziam compras?

senbor lia muitos livros?
Suar aenhora tambem viVia 11t?
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LESSON 24

LEITURA

"A ISCA DE PRAIA"

0 Major Taylor conheceu o Capitgo Andrade numa re.

cepggo em casa do Almirante Sands. 0 capitgo 4 oficial

do Ex4rcito Brasileiro e fala inglgs bem, mas, como o

Major Taylor quer falar o portugugs Os dois conversam

em portugugs.

1 Onde o Major Taylor conheceu o Capitgo Andrade?
2 0 capitgo 4 americano?
3 lle e brasileiro?
4 0 capitgo fala inglgs?
5 0 capitgo e o major conversr em inglgs?
6 Porque o major fala portugues corn a capitao?

0 major convidou o capitao e a senhora, Dona acia,

para jantar. Os quatro chegaram ao restaurante um pouco

antes das oito horas. 0 major telefonou para o restaurante

de manhg e pediu uma mesa para quatro pessoas e perto da

janela.

7 0 major convidou o capitgo para jantar?
8 Como se chama a senhora do Capitao Andrade?
9 Onde gles foram jantar?

10 A que horas eles chegaram ao restaurante?
11 tiles tinham reservado mesa?
12 Quem tinha reservado mesa?
13 Quando o major tinha reservado mesa?
14 Onde"o major tinha pedido a mesa?
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Cs quatro sentaram-se a mesa e o gargon trouxe (Iuatro

menus para Sles. A mesa ji estava posta. Havia sabre a

mesa uma toalha branca, guardanapos, c3pos, cilices, facas,

garfos, colheres e pratos pequenos para o pio e a manteiga.

Uns amigos disseram ao major que naquSle restaurante

preparavam peixe e mariscos muito bem. Todos olharam o

menu para ver o que queriam comer. D.Ldcia pediu lagosta

assada com manteiga derretida; D. Mary pediu fil4 de peixe;

o capita() pediu moqueca de camarao e o major pediu fritada

de caranguejo.

15 0 que o gargon trouxe para ales?

16 De que cor erisl a toalha que estava na mesa?

17 0 que havia sobre a mesa?
18 Para que eram os pratos pequenos?
19 Para que usamos facas, garfos e calheres?

20 Uma faca um garfo e uma colher sao o qua?

21 0 que preparavam bem no restaurante?
22 Os quatro viram o menu?
23 0 que D. acia pediu?
24 0 que D. Mary pediu?
25 0 que o major pediu?

0 gargon perguntou se e`les queriam sopa e salada, e

todos disseram que sim.

0 major pediu tamb4m uma garrafa de vinho branco.

0 restaurante era bom e muito elegante. A comida

estava muito gostosa e todos comeram bem. Para a sobremesa

D. Ldcia pediu pudim de caco com calda de chocolate e D.

Mary salada de frutas. 0 major e o capitio nao quiseram
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sobremesa.

Depois do jantar ties sentaram-se durante algum tempo,

fumando e conversando.

)14' Todos tomaram sopa?
27 De que era a sopa?
28 Todos comeram salada?
2v Todos 9pmeram bem?
30 0 que eles beberam cam o jantar?
31 0 restaurante era boa?
32 Tudo estava gostoso?
33 A comida em "A Isca de Prata" sempre gostsa?
34 0 que Iles pediram para a sobremesa?
35 0 que eles fizeram depois do jantar?
36 0 senhar J4 comeu lag9sta assada?
37 senhor 3 1 comeu file de peixe?
3a 0 seuhar jq cameu maqueca de camario?
39/ 0 senhor ja comet% fritada de caranguejo?
40 0 senhor waists, de mariscos?
41 4ue marisco o senhor prefere?
42 0 senhor toma vinho ao jantar?
43 0 senhor ji comeu pudim de aka?
44 9 senhor prefere carne ou peixe?
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2ND CONJUGATION

L. 24

LESSON 24

NOTAS GRAMATICAIS

IMPERPECTS

3RD CONJUGATION 4TH CONJUGATION

entend - IA part - IA PUNHA
entend - IAS part - IAS PUNHAS
entend - IA part - IA PUNHA
entend - fAMOS part - fAMC6 PtNHAMOS
entend - fEIS part - fEIS PUNHEIS
entend - 1AM part - IAM PUNHAM

IRREGULAR VERBS

HAVER IR VIR

havia ia vinha
havias ias vinhas
havia ia vinha

4
havfamos lamos vInhamos
hav ileis les vinheis
haviam lam vinham
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LESSON 25

EXERCfCIOS DE APRESENTAQ70

1 Eu (comprarei) (vou comprar) roupas leves para levar para o
Brasil. Que roupas o senhor (comprar&) (vai comprar)?

Eu tambeim (comprarei) (vou comprar) roupas leves.
Onde o senhor (comprar4) (vai comprar) suas roupas?

(Comprarei) (vou comprar) minhas roupas na cidade.
Em que loja o senhor (comprarS.) (vai comprar) roupas?

(Comprarei) (vou comprar) roupas na Loja Americana.
Que roupas o senhor (comprax4) (vai comprar)?

(Comprarei) (vou comprar) ternos, camisas e roupas de
baba).

Sua senhora (comprarA) (vai comprar) muitas roupas?
Sim sr., ela tamb4m (comprara) (vai comprar) muitas
roupas.

Ela (comprar6) (vai comprar) roupas leves?
Sim sr., ela (coTprarA) (vai comprar) roupas leves.

Ela tamb4m (comprara) (vai comprar) roupas para as crianos?
Sim sr., ela tamb4m (comprara) ( vai comprar) roupas
para as criaricas.

Fla tamb4m (comprarit)(vai comprar) calgados?
Sim sr., ela tambem (comprarA) (vai comprar) calgados.

O e eu (compraremos) (vamos comprar) um Ford. 0
senhor e sua senhora tamb6m (comprarao) (vao comprar) um
Ford?

Nilo sr., as (comuaremos) (vamos comprar) um Buick.
Os senhores (comprarao) (vao comprar) uma camionete Buick?

Nao sr., as (compraremos) (vamos comprar) um Buick
de quatro portas.

Os senhores (comprarao) (vao comprar) um Buick conversfvel?
Sim sr.,. as (compraremos) (vamos comprar) um Buick
conversivel.

Quando os senhores (vao comprar) (comprarao) o Buick?
N6s (compraremos) (vamos comprar) o Buick logo depois
do Natal.

O que seus colegas (comprarao) (vao comprar) na cantina?
Ales (comprarao) (viio comprar) cigarros.

Ales tmb4m ch.comprarao) (vao comprar) f6sforos?
Nao sr., eles nao (comprarao) (vao comprar) fOsforos.

Ales (comprarao) (vao comuar) outras coisas?
Sim sr., ales (comprarao) (vao comprar) outras coisas
tamb4m.

Que outras coisas 61es (comprarao) (vao comprar)?
Ales (comprarao) (vao comprar) caf4, cha e leite.
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2 Nedificar as perguntas seguintes para que ele, ncis e Sles

tambewpoossam ser exercitados.

O senAor (pagari) (vai pagar) a carro a prestagio?

O seubor (dara) (vai dar) uma entrada?
0 senhor (darA) (vai dar) a entrada antes de buscar 0 carro?

O senhor (pagari) (vai pagar) as preatagOes ao agente?

cksenhor (pagari) (vai pagar) as preatacoes por nes?

Jive horas o senhor (viva) (vai yir) para a escola amauhi?

torque o senhor (viri) (vai vir) is 7 horas?

Q. scnhor (viri) (vai vir) set?
O e o senhor (virgo) (via v4r) juntos?

a se14or (tomari) (vai tomar) cafe em casa antes de vir?

2 Nu, arei exercicioa de portugues hoje do twit*. Cksen4or
fara exercicios hoje de noite?
Onde a sr., f,ari exercicios?
0 senhor fart) os exercfcios desia ligio?
O senhor fara os e)serc cioa a lapis?
0 que o senhor fara quando acabar os exercicios?
O que a ire :ara no sabado quo vem?

(ir ao teatro.
jogar golfe.
(azer comprass
lavar a carro,
trabalhar no jardim,
descansar.
visitar uns amigos.
ver uma fita.
levar os filhos gidado.)

O fari exercici9s hojev.,de noite?
Que exercicios ele fara amanha?
Porque ele flr4 oa exercicios da ligao nova?
Onde ele fara oa exsrcicios?
0 que ile fart no sabado que vem?
O e eu,faremos exercicioa hoje de tarde. 00

Senhores tambem fargo exeracios hoje de tarde?
Porque os senhores niojario exeracios hoje de t4r4o?
Quando oa senhores farao os exercicios?
Os senhores fario os exercIctos em casa?
0 que os senhores fargo no sabado que Ve0?
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4 Eu trarei um dicionirio para a aula amanha. 0 que o
senhor trara?,
O senhor tambm trara lipis?
O senhor tambe,m trara barracha?
O senhor tambem trara regua?
O trari um,mapa para a aula amanha?
gue mapa,ele trara?
Ele trara um mapa grande?
Porque o trara um mapa do Brasil?
O e eu,traremos uns amigos para a escola. Os
senhores tambem trarao?
(36 senhores trarao seus amigos amanha?
O e o trarao os carros para a escola?
Ales trarao os carros todos Os dias?
guando eles trarao os carros?
Eles trarao colegas,com eles?
O que o prcon V:ara para a mesa?

tambem trara o menu?
Porque ele trara o menu?
Onde gle,trara a salada?
Ale tambem trara bebidas?
Onde ele trara a igua?
Onde 61e trarA o caf4?
E o chi?

5 Mudar para a forma progressiva:

O capitao estuda partugues,
A senhora do capitao faz compras na cidade.
Os filhos do major estudam inglgs.
O senhor mora aqui?
Os senhores escrevem os exercfcios?
Eu trabalho muito.
Nesse tempo eu morava no Rio.
Ale trabalhava em Nova Iorque.
Ela comia uma bala.
Ales dormiam.
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LESSON 25

DIALOGO

Os primeiros dias na vi, militar de um raaaz sio bem

diflceis. Da noite para o dia tudo muda: z1e tem que

usar uniforme, dormir em alojamento, obedecer a ordens

e aprender muitas coisas novas. Durante semanas 81e .

tem que aprender a ser soldado.

AntOnio e Roberto conversam no alojamento enquanto

examinam as_pegas de uniforme que cada um recebeu

aque1a manha.

1 Deixe eu ver seu bond de servigo,,Antaio.
2 - A igual ao seu. Meu capacete esta apertado.

3 - 0,meu est4 bom ins meu quepe est4 folgado.

4 - Sabado que vem nos vamos fazer acampamento, nao 4?

5 - A sim. Temos que levar a mochila, a canti1 e o fuzil.

6 Tambem temos que carregar as barracas?

7 - Sim senhor. Temos que carregar s armar as barracas.

8 - Que tal voa achou aquela fita sobre teleguiados?

9 - Notive11
10 - Vocg viu o Lino nos exercicios de ordem unida?

11 - Vip sim. Nao acertava a passol..
12 - E o sargento ficou danado corm eie.

13 - A. E por causa d61e tivemos que marchar a passo

acelerado.
14 - Estes exercicios sao bem imecadores. Voc6 nio acha?
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15 - Se acho! (imitando o sargento) "Direita, volver"!
"Es9uerda, volver"!

e

16 - Voce sabe de que exercicio eu gosto mais?

17 - Qual? Pista de obstg.culos?
18 - Nao, homeml Descanso...

19 - Muito engragadol 0 que 4 isto? JA 4 o toque de
silgncio?

20 - J. Durma bem que amanha tem mais.
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LESSON 25

DIALOGUE

The first days of a youngimants military life are

quite difficult. Uriiht everything changes:
he must wear a uniform, ..leep in barracks, obey

orders and learn many new things. During several
weeks he must learn toibe a soldier.

Ant8nio and Roberto are in the barracks, talking

while they examine the pieces of uniform that each
had received that morning.

1 . Let me see your service cap, Antonio.

2 - It's just like yours. My helmet is tight.

3 - Mine is good, but my garrison cap is too big.

4 - Next Saturday we are going to bivouac, aren't we?

5 . That's right. We have to take the pack, the canteen

and the rifle.
6 . Do we have to carry the tents too?

7 - Yes. We have to carry the tents and pitch them.

8 - What did you think of that film on guided missiles?

9 - That was something!
10 - Did you see Lino during the close order drill?

11 I sure did. He couldn't keep in step...
12 . Boy! Did the sergeant get mad at him!

13 - I'll say. Because of him we had to march at double

time.
14 . These drills sure are boriing. Don't you think so?

15 . I sure do. (imitating the sergeant) "To the left

harch!" "To the right harch!"
16 . Do you know what's my favorite drill?
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17 - What? The obstacle course?
18 - Dontt be silly, man! Rest

19 - Very funny. What's this taps, already?
20 - Right. Sleep well for tomorrow is another day.
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LESSON 25

EXERCfCIOS

1 Ustr as fraes seguintes, mo6ificando-as para que gle, n6s

e eles tambem possam ser exercitados.

Os primeiros dias da vida militar de um rapaz (vao ser)

(serao) difIceis?
SiT sr., os primeiros dias da vida militar de um rapaz

(yao ser) (serao) difIceis.
Porque?

Porque tudo (vai mudar) (mudar6).

O que (vai mudar) (mudara)?
Tudo (vai mudar) (mudari.).

0 recruta (val; ter) ( ter6,) que usar uniforme?

Sim sr., eie (vai ter) (te,56) que usar uniforme.

O recruta (vai. dormir) (dormira) num alojamento?

Sim sr., ele (vai dormir) (dormira) num alojamento.

O recruta (vai obedecer) (obedecerá) aos largentos?

Sim sr., ele (vai obede;cer) (obedecera) aos sargentos.

0 recruta (va4; usar) (usara) capacete?
S5.4m sr., ele (vai usar;) (usari) capacete.

Onde ele (vai usar) (usara) capacete?
tie (vai usar) (usarS.) capacete no forte e durante os

exercicios.
O recruta (vai armar) (armarg.) barracas?

Sim sr., gle (vai armar),(armarA) barracas.

gle (yai carragar) (carregara) uma barraca?
Nao sr., ele (vai carregar) (carregara) parte de uma

barraca.

2 Usar tamb4m as frases seguintes na forma do futuro com IR

e infinitos.

Eu dilei "Bom dia" aos alunos quando chegar. 0 que a senhor

dira ao professor quando ele entrar na sala?

Quando o professor entrar na sala eu direi "Bom dia".

O que 0 senhor dira ao capitao quando 61e chegar?

Quando o capitao chegar eu direi "Como vai"?

O que o senhor dira quando o professor sair da sala?
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Quando o professor sair da sala, eu direi "Ate logo".

O que o senhox dira aos seus colegas no fim do dia?

No fim do dia eu direi "Ate amanha" aos meus colegas.

0 que o dira quando o professor chegar?

Quando o professor chegar ele diri "Dom dia".

0 que o dixa quando o,professor 9.ir?

Quando o professor sair ele dirá "Ate ja".

0 que o djzra aos colegas as 11 horas?

As 11 horas lc dirá aos colegas "Ate de tarde".

0 que o dira aos calegas no fim do dia?

No fim do dia 6le dira aos colegas "Ate amanha.

O e eu diremos "Obrigado" ao . 0 que os

senhores dirao?
Porque n6s diremos "Obrigado" a 61e?

Quando os senhores dirao "Obrigado" a ele?

Os senhores tambem dirao ao que gostaram do jantar?

0 e o dirao "Obrigado" ao ?

Porque ales dirao "Obrigado" ao ?

Quando eles dirgo "Obrigado" ao ?

3 Quantas aulas o senhor (ter4) (vai ter) hoje?

Hoje (terei) (vou ter) seis aulas.

O senhor (tera) (vai ter) seis aulas de manha?

Nao sr., (terei) (vou ter) tre's aulas de manhi e trgs

de tarde.
0 senhor (falarS) (vai falar) s6mente portugues durante as

aulas?
Sim sr., (falarei) (vou falar) samente portugas
durante as aulas.

(Havera) (vai haver) aulas amanha?
Sim sr., amanha (havera) (vai haver) aulas.

(Havera) (vai haver) aulas no sabado?

Nao sr., no s6.bado nao (havera) (vai haver) aulas.

O senhor (estarS) (vai estar) em casa hoje a noite?

Sim sr., hoje 1 note (estarei) (vou estar), em casa.

O senhor tambem (estara) (vai estar) em casa sabado a

noite?
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Nio sr., sibado 1 noite eu ngo (estarei) (vou estar)
em casa.

Onde o senhor Uri) (vai) (1) sibado A noite?
Sibado 1 noite (irei) (vou) a uma.recepgio.

Onde (seri).(vai ser) a recepgio?
A recepgio (seri) (vai ser) em casa do

(1) It is not common to use the verb IR as its own auxiliary.
In such cases the Present Indicative is used,

4 0 senhor usa bond de servigo quando vem para as aulas?
Nio sr., eu ngo uso bone de servigo, uso quepe.

Quando o senhor usa bond de servigo?
Uso bond de serviv no acampamento e quando fag()
exeracios.

0 seu bond de servic9 esti bom?
Sim sr., meu bone de serviço esti bola.

O seu capacete esti apertado?
Nio sr., meu capacete ngo esti apertado.

Esti folgado?
Nio sr., nio esti folgado, esti bom.

Quando um recruta ngo acerta o passo o sargento fica
danado?

Sim, sr., quando um recruta ngo acerta o passo o
sargento fica danado.

Quando um recruta marcha a passo acelerado?
Um recruta marcha a passo acelerado durante os
exercicios de ordem unida.

O senhor acha gstes exercicios macadores?
Acho, sim sr.

O senhor gosta dos exeracios na pista de obsticulos?
Sim sr., gosto dos exercicios na pista de obsticulos.
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LESSON 25

LEITURA

ANTONIO E ROBERTO NO BVARCITO

Os primeiros dias na vida militar de um rapaz sio bem

difIceis. Da noite para o dia tudo muda: gle tem que usar.

uniform°, dormir em alojamento, obedecer a ordens e aprender

muitas coisas novas, Da Sede do Comando a recruta recebe

ordens, do Almoxarifado g1e recebe uniforme e no campo de

exercicios gle recebe instruOes e aprende a ser soldado.

1 Como sao os primeiros dias da vida militar de um
rapaz?

2 Como a vida de um rapaz muda quando ihe entre

para oAservigo militar?
3 0 que e1e tem que usar?
4 Onde gle tem que dormir?
5 0 que e1e tem que aprender?
6 De onde o recruta recebe ordens?
7 De quem o recruta recebe ordens?

8 De oxide g1e recebe uniforme?
9 Onde e1e recebe instrug6es?

10 De open' g1e recebe instruOes?

0 Antanio e o Roberto estavam conversando no alojamento,

enquanto examinavam as pegas de uniforme que cada um recebeu

aquela manhi.
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Cada um recebeu muitas pegas: calgas, camisas, sapatos,

meias, bonds, um quepe, uma mochila, um cantil, um uniforme

completo e tambdm um fuzil.

Naquela manhi os recruis viram uma fita muito boa,

sabre teleguiados. Todos gostaram muito da fita e aprenderam

muitas coisas sabre teleguiados.

11 Sabre flue Antc;nio e Roberto estavam conversando?
12 0 que ales faziam enquanto conversavam?
13 0 que elea receberam do almoxarifado?
14 Para que ales usam a mochila?
15 Para que eles usam o cantil?
16 Que fita os recrutas viram de manhi?
17 Todos gostaram da fita?
18 Piles aprenderam muitas coisas vendo a fita?

Os recrutas nio gostam dos exercicios de ordem unida

que gles acham muito macadores. No Exdrcito 4 preciso no

entanto fazer muitos exercicios de ordem unida, de voltas

e de obstaculos.

No slbado que vem os recrutas vio fazer acampamento.

Cada um vai levar a mochila, o cantil e o fuzil que recebeu

e tambdm uma parte de uma barraca. Quando os recrutas

chegam ao local do acampamento armam as barracas dois a dois.

19 Cs recrutas gostavam dos exerc/cios de ordem unida?
20 Cs rscrutas gostavam dos exercicios na pista de

obstaculos?
21 Para ollde os recrutas iam no sibado?
22 0 que eles iam levar para o acampamento?

147



L. 25

23 Quando os recrutas chegam ao local do acampamento,

o que fazem?
24 Quantos recrutas armam uma barraca?
25 Os primeiros dias de sua vida militar foram

dificeis:
26 Quando o senhor era recruta usava uniforme?

27 Quando o senhor era recruta dormia em alojamento?

28 Quando o senhor era recruta recebia ordens?,

29 Quando o senhor era recruta recebia instrugoes?

30 Quando o senhor era recruta fazia exercicios de

ordem unida?
31 Quando o senhor era recruta fazia exercicios na

pista de obstAculos?
32 Quando o senhor era recruta fazia acampamento?

33 Quando o senhor era recruta carregava a mochila

e o cantil?
34 Quando o senhor era recruta armava barracas?

35 Quandod,o senhor era recruta obedecia ao toque

de silencio?
36 Quando o senhor era recruta gostava da vida

militar?
37 Quando o senhor era recruta o que preferia fazer?
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LESSON 25

NOTAS GRAMATICAIS

FUTURE INDICATIVE

1 The idea of a future action or state of being is expressed

in Portuguese as it is in English by the Futrire Tense. In

English the Future Indicative is formed by shall and w411

followed by a verb.

Examples: We SHALL LEAVE next Tuesday.
ThellirirriTAY-for the passages tomorrow.

Portuguese has two Simple Future Tenses: The FUTURE

INDICATIVE (Futuro do Indicativo) and the FUTURE SUBJUNCTIVE

(Futuro do Su Ivo

Tbo FUTURE INDICATIVE is formed by adding the following

endings to the Infinitive of the verb:

eu
tu
ele
nIs
vos
ales

RI
As
A
EMOS
EIS
AO

Examples: Eu VIAJAREI de aviao para New York.
tlirigTrUARA aqui,
N6s PORERIONEido na gaveta.

In conversation the idea of future is commonly expressed by

using the Present Indicative of IR followed by the main verb

in the Infinitive.

Examples: Eu VOU VIAJAR de aviao para New York.

lle /Tiro VAX FICAR aqui.
N6s VAMOS POR tudo na gaveta.
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Frequently a future action is also expressed by the

indicative present:

Paco isso amanhi. I will do that tomorrow.

No verio vou a Paris. I will go to Paris in the summer.

FAZER and TRAM have irregular Future Indicatives:

DIZER PAZER TRAZER

eu direi farei trarei

tu di:* farEis trar4e

61e dira farit trara

or diremos faremos traremos

vos direis fareis trareis

gles dirio fario trario

2 a, The Present Participle in English is rendered by the

ending ING, In Portuguese we drop the R from the

infinitrii of the verbs and add NDO.

estudar estudando
escrever escrevendo
dividir dividindo
p8r pondo

b. The auxiliary verb ESTAR is used to make the Progressive

Perm or Continuous Tense:

0 que o sr, esti estudando?
Eu estou estudando portugas.

0 que vocg estava escrevendo?
Eu estava escrevendo uma carte.

Porque voa est4 dividindo a laranja?
°Nero dar uma metade 1. Joio.
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0 que vocg estA fazendo?
Estou 221112_a_meat (setting the tab1e),:

C. By 4. Present Participle

1, - By studying 79u will learn.
Estudando voc. aprendera.

2. - By talking louder they will hear you.
Falando mais alto ales o ouvirao.

3. - By reading more I can learn more.
Lendo maim aprenderei mais.

4. - By saving pennies she was able to furnish the
house.

Economizando centavos ela p8de mobilia4 a
calm.

5. - By cooking the meat for two hours I got this
thick sauce.

Cozinhando a carne por duas horas eu consegui
gste Idaho grosso.

de In English the sentences below use the Continuous Tense
whereas in Portuguese the action is expressed by the

Indicative.

I am goin home now,
ou para casa agora.

Arp.mm_Essing. tomorrow?
Voce vem amanhg?

Hets sellin his house because he cantte.pay for it.
131e vai vender a casa porque na9 pode

paga-la.

The Continuous Tense in English often implies an action
in the future, whereas in Portuguese it is used only
wken the action is actually taking place,
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EXERCfCIOS DE APRESENTAcA0

1 2ste livro 4 seu? 2ste (objeto) 4 seu?
2ste livro 4 ale? 2ste (objeto) 4 ale?
Esta cesta de pap4is 4 nossa? idem
2ste lipis 4 ales? 2ste (objeto) 4 ales?
Onde o sr. faz suas liOes?
Onde o faz as liOes dgle?
Onde os srs. fazem suas 145es?
Onde o e o fazem as livIes ales?
Onde o sr, compra seus uniformes?
Onde o sr. compra seus sapatos?
Onde o sr. compra suas meias?
Onde sua senhora compra os vestidos dela?
Onde os srs. compram seus uniformes?
Onde os srs. compram seus guepes?
Onde o e o compram os sapatos ales?
Onde a Sra, e a Sra. compram os vestidos delas?

A camisa do "..."" 4 vermelha? Nao, a camisa DUE 4 ciqui.

As meias do e as do ------ sao verdes?
Ngo, as meias DUES sgo pretas.

2 A mge ale 4 americana?
Na nossa qasse hi. 8 alunos?
Meus exercicios sgo longos?
Onde mora sua famIlia?
Seu tio 4 m4dico?
Seu carro 4 novo?
Sua mesa 4 de madeira?
0 amigo ale 4 argentino?
0 relogio do ------ 4 de ouro?
Meu livro 4 velho?
Sua senhora prepara as refeiOes?
Nests sala de aula hi oito cadeiras?
Seus instrutores sgo brasileiros?
Na nossa escola hi muitos alunos?
Na casa dgle hi uma varanda?
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3 Sua familia mora em Chicago?
No meu livro hi 10 ligaes. Quantas hi no seu?

verdade que seu tio 4 advogado?
O carro do seu irmio 4 novo?
No meu rel6glo sio Que horas sio no seu?

Sei que na sua casa hi oito janelas, 0 sr. sabe quantas h&
na minha?

Hi duas canetas iguais em ci,a da mesa. Qual 4 a minha e
qual e a sua?

4 0 senhor J4 trabalhou no Ministerio da Guerra?
0 ----$1,-- ji trabalhou no Ministerio da Guerra?

O e o ji trabalharam no Mini5t4r10 da Guerra?

Os senhorel ji trabalharamino Minist4rio da Guerra?

0 Senhor ja estIve no Pents,tgono?
O --- ji esteve nooPentagono?
O mm...".0 e o ja estiveram no Penthono?
Os senhores j& estiveram no Pentigono?

5 Depois aste curso eu you servir na Embaixada. Onde o

senbor vai servir?
Onde a vai servir?
Onde o e o vio servir?
Onde os se0ores vao servir?
O senhor ja serviu no Brasil?
O ji serviu no Brasil?
O e o ji serviram no Brasil?
OW senhores ji serviram no Brasil?
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LESSON 26

DIALOG()

0 Major Taylor chega ao seu gabinete no Minist4rio
da Guerra as nove horas da manhg. 1e conversa
com sua secretaria, Dona Zuleika, sobre o expediente,

1 - Bom dia, Dona Zuleika.
2 - Bom dial major. Outro dia lindo, hein?

3 - Realmente. Alguem,telefonou?
4 - Nao senhor. Ninguem.

5 - Entao vamos ver minlp agenda para hoje.
6.- Muito bem, aqui esta.

7 - Confergncia de imprensa Is 10 horas.
8 . Tem tamb4m o alm8go no Clube Naval, em homenagem ao

Adido Naval Americano.

9 - A que horas 4 o almeigo?

10 - Ao meio dia e meio.

11 - E h tarde, o que est6 marcado?
12 - 0 sr. prometeu passar na Embaixada Britgnica.

13 - E verdade. Quero falar com o primeiro secrerio.
14 - Pstes sgo os compromissos para hoje.

15 - A senhora j acabou aqugles relateirios sObre carros
de combate?

16 - Acabei dois, e o terceiro estA quase pronto.

17 . Me traga os dois prontos. Eu quero ler com cuidado
antes de assinar.

18 - Muito bem. A que horas o sr. quer o carro?

19 - As 25 para as 10.
20 - Muito bem.
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LESSON 26

DIALOGUE

Major Taylor arrivc1 in his office in the War Ministry

at nine o'clock. He fliscussus the dally routine with

his secretary, "Dona" Zuleika.

1 - Good morning, "Dona" Zuleika.

2 - Good morning, major. Another beautiful day, isn't it?

3 . Yes, it is. Did anybody call?
4 - No, sir. Nobody did.

5 . In that case let's see what's on my agenda fGr today.

6.- All right, here you are.

7 - Hum... Press conference at ten o'clock.

8 - You also have a luncheon at the Yacht Club for the

U.S. Naval Attache.

9 . At what time is the luncheon?

10 . At twelve-thirty.

11 - What do we have for the afternoon?

12 . You promised to stop at the British Embassy,

13 - Oh, yes. I want to see the first secretary.

14 . These are today's engagements.

15 - Have you finished those tank reports?

16 - I finished two, and the third one is almost done',

17 - Bring me the two you have done. I want to go over

them carefully before I sign.
18 . All right. At what time do you want the car here?

19 - At 25 to 10.
20 - Very well.
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LESSON 26

EXERCfCIOS

Made moram seus pais?
Seus livrosAsao todos azuis?

A famIlia dels estA aqui?
Suas ligaes sao difIceis?
Scus unif9rmes sac) todos novos?
Meu pass e o,BEUM
Nossa pedra,e verde ou preta?
Sua camisa e branca?

2 0 instrutor pedirA aos alunos para formar perguntas com.

as seguintes frases:

Meus livros estao 16 em cima da mesa.
Mudei de 6culos porqtr meus olhos estao cansados.
Nio fui a casa de Joao porque estava chovendo.

Meu anivers6rio foi no dia 6 de Janeiro.

MOus /ivros estavam com gle.
Felizmente meu dinheiro chegou a tempo, mas 0 dale nio.

Meu ggni9 e o dgle ngo sao iguais.
Minha proxima viagem vai ser para o Canadi.

Sim, meu irmio 4 alto e gordo.
flie ouviu as nossas gargalhadas e ngo gostou.

Isso foi brincadeira minha e nao

Sinto muito mas nao concordo com sua opiniao.

Joao encomendou trgs ternos.
Meu quarto 4 claro e amplo.
Minha senhora e a senhora do Cap. Andrade vio fazer compras

em Sao Paulo.

3 Preencha os espacos com o adjetivo ou pronome possessivo

equivalente:

canisa 4,de nylon, 4 de sgda?

0 lengo e branco e 6 azul.

casas sio muito boas.
Os filhos éstio no Brasil.

fanllta e eu Toramos em Copacabana.
relatorio estao na mesa.
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Acabamos de escrever exercicios.
2stes sapatq sio Juca? Onde estio
Esta caneta e minha, onde esti .?

4 Eu vim para aqui hi muitos anos. Quando 0 senhor veio
para aqui?

Vim para aqui em
0 senhor veio so?

Nao sr., ngo vim sci, vim com minha familia.
0 senhor veio de avigo?

Ngo sr., vim de carro.
De onde o senhor veio?

Vim de Washington, D.C.
Quando o veio para aqui?

Ple veio em
tie veio scs?

Nao sr., he veio com a familia.
21e veio de carro?

Sim sr., esle veio de carro.
De onde 61e veio?

2Ie veio de
N6s viemos para aqui em Janeiro. Quando os senhores vierAm?

Viemos em dezembro.
Os senhores vieram sOs?

Nao sr., viemos com nossas familias.
Vieram de avigo?

Nio sr., viemos de carro.
De onde vieram?

Viemos de

Quando o e o vieram para aqui?
21es vieram sos?
Com quern &es vieram?
Como eles vieram?
De onde eles vieram?
0 que horas o senhor veio para a Escola hoJe?
Como o senhor veio para a Escola?
0 senhor veio s6?
A que.,horas 0 veio para a Escola hoje?
Como ele veio?
Porque 1e veio a pe?
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0 senhor e o tambem vieram a pe?
Vieram em seu carro?
Quando o e o vieram para a Escola?
Porque gles vieram as sete horas?
tles viaram de carro?
Porque eles vieram a pe?
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LESSON 26

LE1TURA

A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO RIO DE JANEIRO

0 Rio de Janeiro 4 uma cidade maravilhosa. A beleza

natural do Rio 4 motivo de orgulho para os brasileiros e

causa de admiragio para os seus visitantes. A cidade esti

construida entre o mar e as montanhas. 0 seu nome completo

4 Cidade de Sio Sebastigo do Rio de Janeiro. Recebeu 5%ste

nome porque foi fundada em 20 de Janeiro, dia de Sio

Sebastiao, e porque seus fundadores pensaram que a Ba/a de

Guanabara era a foz de um rio,

1 Porque ol carioc estEo orgulhosos da sua cidade?
2 Onde esta construida a cidade?
3 Qual 4 0 nomo completo do Rio?
4 Em que dia foi fundada?
5 Os fundadores da cidade pensavam que a Baia de

Guanabara era a foz de um rio?

Os bairros da cidade sio muitos e cada um tem suas

caraterlsticas. Na parte sul da cidade encontramos os

bairros elegantes de Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon,

todos relativamente novos. A Tijuca, Laranjeiras, Plamengo

e Botafogo sio bairros mais antigos e tradicionais.
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A populagao do Rio 4 cosmopolita. HA um grande ntimero

de pessoas dos outros estados e de muitos pafses estrangeiros

que moram no Rio,

0 carioca tipico 4 alegre, brincalhao, jovial e afAvel

e ngo leva nada a serio! Os seus passatempos favoritos se

dividem entre os esportes das praias e o futebol.

6 0 Rio estA dividido em bairros?
7 gue bairros encontramos na parte sul da cidade?
8 Estes bairros sao novos?
9 A Tijuca, Laranjeiras, Flamengo e Botafogo tambem

sgo bairros novas?
10 Como e a populaggo do Rio?
11 Ha muitos estrangeiros que moram no Rio?
12 Como sao os cariocas?
13 Quais sgo os passatempos favoritos dos cariocas?

A Bala de Guanabara 4 uma das maiores do mundo e sem

dAvida a mais bonita de t6das. De qualquer ponto da cidade,

os seus habitantes e Os seus visitantes podem ver, no alto do

Corcovado, a enorme estEttua do Cristo Redentor, com os brays

abertos numa atitude de bgnggo e de boas-vindas.

0 Carnaval do Rio 4 famoso em todo o mundo. A cidade

tOda fica cheia de gente que canta e danga o samba. 0

samba 4 a milsica mais caraterlstica do Brasil,

14 A Bala de Guanabara 4 grande?
15 0 que se pode ver rlo alto do Corcovado?
16 Em que atitude esta a estitua?
17 0 Carnaval do Rio 4 famoso?
18 Qual I o aspecto da cidade durante o Carnaval?
19 Qual e a mUsica mais carateristica do Brasil?
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LESSON 26

NOTAS GRAMATICAIS

POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS:

As its name implies a possessive adjective or pronoun adds
to the noun to which it refers or represents an idea of
ownership or possession.

OUR children THEIR books MY car

The iollowing forms are used both as ADJECTIVES and as
PRONOUNS:

Masculine Feminine

meu (s) my, mine minha(s)
seu (s) its, your (s) sua (s)
dale his, her (s) dela
nosso(s) our, ours nossa(s)
deles their, theirs delas

It is very important to remember that in Portuguese the
possessive adjectives AGREE WITH THE THING POSSESSED, and
not with the possessor.

In the following examples: meu lipis
minha caneta both articles

belong to the same owner, but meu is masculine BECAUSE
lapis is masculine, and minha rrfeminine because caneta
fs feminine.

The only case where the possessive agrees with the owner is
in the forms applied to the third persons - 'ALE, DtLES,
DELA, DELAS:

0 livro dale (his book) - 0 livro dela (her book)

Joio tem um cairo e naria tambem. 0 carro dale 4
novo e o dela e velho.
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The use of definite articles before possessives is a matter

of personal choice:

O meu livro 4 azul
Meu livro 6 azul

Possession in English is often indicated by apostrophe and

Ss (JohOs book - Mary's pencil). This form does not exist

in Portuguese,.

O livro de Togo 4 bom,
John's book is nod.
O lipis de Maria e novo.
Mary's pencil is new.
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LESSON 27

EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

O professor escrever4 os ameros na pedra e pediri aos

alunos que os repitam.

11 19 90 201

12 20 100 300

13 30 101 400

14 40 111 500

15 50 120 600

16 60 135 700

17 70 199 800

18 80 200 900
1.000

0 senhor tem 11 (onze) colegas?
Ngo sr., eu ngo tenho 11 colegas, tenho

C tem 12 (doze) 16pis?,
,Nao sr., 61e ngo,tem 1,2 lapis, tem

0 numero 13 (treie) e o numero ea sorte?
Sim sr., o numero 13 4 o amero da sorte.

Os senhores t4qT 14 (quatorze) uniiormes?
Ngo sr., nos ngo temos 14 uniformes, temos

O dia 15 (quinze) marca o meio de um a's?
Sim sr., o dia 15 marca o meio de um mess.

0 e o compraram 16 (dezesseis) xfcaras

de chi?
Nao sr., gles ngo compraram 16 x/caras, compraram 12.

Os alunos trolperamj7 (dezessete) cadeiras para a sala?
Nao sr.! eles nao trouxeram 17 cadeiras trourram 15.

Ha 18 (dezolto) alunos no Departamento de Portugues?
Nio sr., nao hi 18 alunos no Departamento de Portugas,
ha s8mente

O senhor.tem 19 (dezenove),alares para me dar de triico?

Sim sr., eu tenho 19 dolares para dar de traco ao
senhor.

qmem tem uma nota de 20 dSlares no bolso?
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2 Repitam:
Janeiro jul.sho

fevereiro agosto
margo setembro
abril outubro
maio novembro
junho dezembro

Janeiro 4 o primeiro mgs do ano?
Sim srl, Janeiro 6 o primeiro m4's do ano.

Fevereiro e o segundo me's do ano?

Sim sr,, ievereiro 4 o segundo mess do ano

Marco 6 o terceiro as do ano?
Sim sr., margo 4 o terceiro mgs do ano

Abril 4 o quarto mgs do ano?
Sim sr., abril 4 o quarto as do ano*

Maio 4 o quinto me's do ano?
Sim sr., maio 4 o quinto m4's do ano.

Junho 4 o sexto as do ano?
Sim sr.; junho 4 o sexto mess do ano.

Julho 4 o setimo a's do ano?
Sim sr., julho 4 o s4timo mgs do ano.

AgOsto 6 o oitavo mgs do ano?
Sim sr., agOsto 4 o oitavo mgs do ano.

Setembro 4 o nono mgs do ano?
Sim sr setembro 4 o nono mes do ano.

Outubro 4 o d4cimo as do ano?
Sim sr outubro 4 o d4cimo as do ano

Novembro 4 o d4cimo.primeiro me"s do ano?

Sim sr., novembro 4 o d4cimo-primeiro mas do ano.

Dezembro 4 o d4cimo-sequndo as do ano?
Sim sr., dezembro e o d4cimo-segundo e Ultimo mess do ano

3 Qual 4 o primeira rags do air?
0,primeiro mes do ano e

Qual e o segundo?
0,segundo mga do ano 4

Qual e o sexto mes do ano?
0,sexto messAdo ano 4

Qual e o non mes do arr?
0 nono mes do ano e

o terceiro?
0 terceiro mgs do ano 4
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4 Qual 4,0 Ultimo m6s do ano?
O ultimo mgs do ano 4

Qual 4 o quint?, me's do ano?
00quinto mes do ano 4

E o deci;mo-primeiro?
0,decimo-primairo mgs do ano 4

Qua1 e o quarto mes do an.o?

O quarto as do ann e
Qual 4 o oitavo mgs do ano?

O oitavo mgs do ano 4
qual 4 9 s4timo mgs do ano?

Oosetimo mgs 5o an-, 4

eQual 9 decimo mes do ano?
O decimo m8s do ano 4

quais sao os seis primeiros meses do ano?
Os seis primeiros meses do ano sao Janeiro, fevereiro,

marp, abril, maio e junho.
QUais sao ososeis ultimos meses dot.,ano?

Os seis ultimos meses do ano sao julho, a/013th,

setembro, outubro, novembro e dezembro,

5 Em que mess 4 seu aniyersAirio?
Meu aniyersario e no mSs de

Em que dia e seu anirrs6rio?
Meu anivsrsario e no dia

Em que data e a independgncia dos EDA?
A indepeTigncia dos EUA 4 em 4 de julho.

Em que data e a independgncia do Brasil?
A independencia do Brasil 4 em 7 de setembro,

Em que data Brasilia foi inaugurada?
BrasIlia foi inaugurada em 21 de abril de 1960.
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LESSON 27

DIALOGO

0 Major Taylor foi matriz do Banco Industrial para

abrir uma conta. Havia muita gente quando tle chegou

la. Ale entrou na fila do guicht 9 no qual havia um

letrelro que dizia ",CONTAS NOVAS". Quando chegou a

vez dele um funcionario o atendeu.

1 - Eu queria abrir uma conta de cheques.

2 Pois nao. Tenha a bondade de preencher esta ficha e

assina-la.

3 - Minha assinatura nao 4 muito legIve1

4 - Poucas assinaturas sao legiveis.

5 - Os senhores pagam juros nas contas de cheques?

6 - Sim senhor. Pagamos 6%.

7 B quanto cobram sabre os emprestimos?

8 - Cobramos 12%.

9 - Nos Estados Unidos nao pagam juros nas contas de cheques.

10 - E nas contas correntes?

11 - Acho que 4 0

12 - Quanto deseja depositar?

13 - Das mil dOlares. Pode ser dOlares, nao 4?

14 - Absolutamente. Aqui esta um livro de cheques e uma

caderneta de depositos para o senhor.

15 - Obrigado. A facil desc9ntar um cheque no Brasil?

16 - Sim senhort geralmente e. Pague no guich4 12,faz favor.

17 - Muito bem. Qual 4 o expediente aqui do banco?

18 - Das 10 As 15 horas nos dias tteis, exceto sibados.

19 - Muito obrigado pela sua atencao.

20 - As suas ordens. Passe bem.
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DIALCGUE

Major Taylor went to
to open an account.
he got there. He go
had a sign that read
came a teller waited

L. 27

the Industrial Bank's *lain office
There were lots of people when
in the line for window 9, which

"NEW ACCOUNTS". When his turn
on him.

1 - I'd like to open a checking account.
2 . Sure. Fill in this form and sign it, please.

3 - My signature isn't very clear
4 - Few signatures are clear.

5 - Do you pay interest on checking accounts?
6 . Yes, sir. We pay 6%.

7 - And how much do you charge on loans?
8 - We charge 12%.

9-

10 -

In the United States they don't pay interest on
checking accounts.
What about the savings accounts?

11 - I think
12 - How much would you like to deposit?

13 - Two thousand dollars. It can be dollars, can't it?
14 - Absolutely. Here is a check book and a deposit book

for you.

15 - Thank you. Is it easy to cash a check in Brazil?
16 - YesIsir, generally it is. Pay at window 12, please.

17 - O.K. What are the banking hours?
18 - From 10 a.m. to 3 p.m. on week days, except saturdays.

19 - Thank you for your help.
20 - You are welcome. Good day.
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ExmcfcIos

Usar as frases ,leguintes, modificando-as para que ele,

n6s e eles tambem possam ser exercitados.

J. 0 que o Major Taylor fax4. no Banco Industrial?

2le far4 muitas coisas.
2Ie abrix4 uma conta de cheques.

Ple preencherA uma ficha.
2le assinar6 a ficha.
Ple farA, um empr4stimo.
Ple pec4r6 um livro de cheques.

2Ie fara um depOsito.
Ale descontara um cheque.

2 2 fAcil desconar cheques na Am4rica?
Sim sr., e facil descontar cheques na Am4rica.

0 senhor pode descontar cheques numa loja?

Sim sr., eu p9sso descontar cheques numa loja.

0 que o senhor tera que fazer para descontar um cheque?

Terei que preenche5 e assinar o cheque.

A assinatura do senhor e
Sim sr., minha assinatura ejeGIvel;
Ngo sr., minha assi;natura nao e leglvel.

A assinatur do senhor e sempre,igual?
Sim sr., minha assinatura e sempre igual.

TOdas assinaturas sao legfveis?
Nao sr., muitas assinaturas nao sgo legiveis.

3 0 que faz o funcionArio de um banco?

0 funcion6rio de um banco....

abre contas.
recebe Os depcisitos.
desconta os cheques.
paga os cheques.
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4 t fci1 fazer empOstimo?
As vgzes 4 facil, outras vgzes 4 difIcil.

Na America as pessoas fazem muitos empr4stimos?
Sim sr., na Am4rica as pessoas fazem muitos
emprestimos.

Quando uma pessoa compra u. carro, faz um empr4stimo?

Sim sr. quando uma pebroa compra um carro, faz

um emprestimo.
Qual 4 o expediente dos bancos aqui?

A das 10 Is 15 horas nos dias titeis, exceto sgbados.

E no Brasil?
Em alguns lugares 4 do meio-dia as 16 horas; em
outros das 9 as 14 horas.

5 0.aluno contari horizontalmente os seguintes ntimeros:

1 - 10 - 11 - 100 - 101 - 111 - 1.000 - 1.100 - 1.111

2 0/ 12 . 22 - 200 - 202 . 212 - 2.000 - 2.200 - 2.222

3 - 13 - 33 - 300 - 303 - 313 - 3.000 - 3.300 - 3.333

4 - 14 -.44 - 400 - 404 - 444 - 4.000 - 4.400 - 4.444

5 - 15 - 55 - 500 - 505 - 555 - 5.000 - 5.500 - 5.555

6 - 16 66 - 600 - 606 - 666 . 6.000 - 6.600 . 6.666

7 - 17 - 77 - 700 - 707 - 777 - 7.000 - 7.700 - 7.777

8 - 18 - 88 - 800 - 808 - 888 - 8.000 - 8.800 - 8.888

9 - 19 - 99 - 900 - 909 - 999 - 9.000 - 9.900 - 9.999

6 0 professor landari os alunos 4 pedra, individualmente,
e nes pedira para escrever 5 numeros. Os outros alunos
deverio ler em voz alta os numeros que o colega escrever

na pedra.

7 0 aluno contarkas colunas abaixo.

A BCD EP 0 HI J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 10

21 22 23 24 25 26 27 28 29 20
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LESSON 27

LEITURA

NUM BAN,A)

0 Major Taylor foi & matriz do Banco Industrial para

abrir uma conta. Havia muita gente no banco quando gle

chegou li. Ale procurou o guichg onde se tbriam contas

novas e viu que havia um letreiro no guichg 9 que dizia

"Contas novas". Ale entrou na fila para esperar a sua

quando a sua vez chegoul um funcionirio o atendeu.

1 A que banco o major foi?
2 0 que gle foi fazer no banco?
3 Havia muita gente no banco?
4 Que guichg o,major procurou?
5 Em que guiche abriam contas novas?
6 Como o major soube que o guichg 9 era de

contas novas?
7 Ale entrou na lila do guichg 9?
8 Quando o funcionitrio o atendeu? .

0 major disse ao funcionArio que queria abrir uma

conta de cheques. 0 funcionArio deu-lhe uma ficha para

preencher e assinar. A assinatura do capitio nio era muito

leg/yell muitas assinaturas nio sio legIveis. As assina-

turas de uma pessoa podem nio ser legfveist mas devem ser

sempre iguais.
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9 0 que 0 major disse ao funcionirio?

10 0 que o funcionArio deu ao major?

11 0 que o major devia fazer com a ficha?

12 A assinatura do major era legfvel?

13 A,assinatura do senhor 4 legivel?

14 H. muitas assinaturas que nao sac) legfveis?

15 As assinaturas nos cheques devem ser sempre iguais?

0 major quis saber se o Banco Industrial pagava juros

nas contas de cheques; o funcionirio disse que o banco

pagava 6% nas contas de cheques.

. No Brasil os bancos pagam 6% nas contas de cheques, MAO

em compensaggo cobram 12% de juros sftre emprdstimos. Nos

Estados Unidos os bancos pagam geralmente 41% nas contas

correntes.

16 0 Banco Industrial paga jüros nas contas de cheques?

17 Os bancos brasileiros pagam juros nas contas de

cheques?
18 Quarqo os bancos brasileiros cobram de juros s8bre

emprestimos?
19 E os bancos americanos?

0 funcionttrio deu ao ratt!or um livro de cheques e Ulna

caderneta de dep6sitos. Pagar contas com cheque 4 muito

pritico. No Brasil 4 por vhes um pouco complicado

descontar um cheque; na Am4rica 4 muito ficil. Quando

alguem quer descontar um cheque na Aarica, basta preenca.

10 e assini-lo.
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20 0 que 9 funcionArio deu ao major?

21 0 que e um livro de cheques?,

22 0 que e uma caderneta de depositos?

23 A facil,descontar cheques no Brasil?

24 E na America?
25 0 que precisamos fazr quando queremos descontar

um cheque?
26 0 senhor usa muitos cheques por me's?

27 0 senhor paga colltas com cheque?

28 0 senhor acha pratico pagar contas com cheque?

Os brasileiros sempre pagam contas a dinheiro; poucos

brasileiros usam cheques para pagar contas. Os americanos

pagam contas com cheque; poucos americanos pagam contas a

dinheiro.

0 expa4iente do Banco Industrial era das 10 Is 15

horas nos dias ilteis, exceto sAbados, 0 major disse

obrigado ao funcionario pela atenggo d1e e foi para casat.

29 Como os brasileiros pagam contas?

30 E os americanos?
31 Os brasileiros pagam contas com cheque?

32 0 senhor acha boa id4ia ter muito dinheiro no

bolso?
33 Qual a expediente do Banco Industrial?

34 Domingo 6 um dia,util?
35 SAbado 4 um dia util?
36 Quais,sao os outros dias 4teis?

37 qual e o expediente aqui da escola?
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LESSON 27

NOTAS GRAMATICA1S

CARDINAL AND ORDINAL NUMBERS

CARDINAL NUMBERS IN PORTUGUESE ARE:

1 um, uma
2 dois, duas
3 tr6s
4 quatro
5 cinco
6 seis
7 sete
8 oito
9 nove
10 dez
11 onze
12 doze
13 treze
14 quatorze
15 'quinze
16 dezesseis

17 dezessete
18 dezoito
19 dezenove
20 vinte
21 vinte e um
22 vinte e dois
30 trinta
40 quarenta
50 cinqUenta
60 sessenta
70 setenta
80 oitenta
90 noventa

100 cem
101 cento e um

From 101 to 199 CEM becomes CENTO

101
199

CENTO e um
CENTO e noventa e nove

200 duzentos 700 setecentos

201 duzentos e um 800 oitocentos

300 trezentos 900 novecentos

400 quatrocentos 1.000 mil (1)

500 quinhentos 2.000 dois mil

600 seiscentos

(1) Portuguese uses MIL and not UM MIL.

An exception is made when wirinFebecks.

CR $1.000,00 UM MIL CRUZEIROS
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2 The conjunction e is not used between MIL and CENTO and

compounds when followed by otner numbers.

1.505 - MIL QUINHENTOS E CINCO.
30654 . TRES MIL SEISCENTOS B CINQUENTA L WATRO.

(as opposed to 2,500 - DOIS MIL E QuImHENT06)

3 In the singular or plural MJ1HAO, BILHAO and multiples are

followed by DE.

Um milhgo DE soldados foi treinado.
One million soldiers were trained.

4

O Co9gresso aprovou um acresscimo de 1 bilhgo

DE dolares para o orgamento.
Congress approved an additional one billion
dollars for the budget.

ORDINAL NUMBERS IN PORTUGUESE ARE:

12 primeiro, a
22 segundo, a
32 terceiro, a,
4Q quarto, a
52 quinto a
62 sexto, a
72 s4timo, a
82 oitavo, a
92 nono a
102 decimo, a

202 vigessimo, a
302 trigesimo, a

tergo, a (1) 402 quadrag4V.mo, a
502 Olnquagesimo, a
602 sexagimo, a
702 setuagesimo, a
802 octonsimo, a
902 nonaesimo, a

1002 centesimo, a
1.0002 milesimo, a

(1) used for tgrga.feira and (0) um te'rgo.

In general ordinals are used up to 30th Whenever possible

cardinal numbers replace ordinals.

Capftulo 48 (quarenta e oito) instead of

482 (quadragésimo oitavo) capitulo.

Andar 35 ctrinta e cinco) instead of
352 (trigesimo quinto) andar.
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To abbreviate ordinals Portuguese uses the small letter

a before feminine nouns and the small letter o before

masculine nouns.

A la companhia do 22 batalhgo.
The 1st company of the 2nd battalion.

With names of kings and popes ordinals are used from 1 to

10 and cardinal numbers from 11 on.

Imperador Dom Pedro II (segundo)
Papa Pio X (d4cimo)

Rei Afonso XIII (treze)
Papa Pio XII (doze)

5 FRACTIONS

Cardinal numbers are used in the numerator and ordinals in
the denominator,

um tgrgo 8/9 oito nonos

um d4c1mo 1/100 um cent4simo

After 10, 20, 30, 40 etc the word AVOS is used after cardinal
numbers in the denominator,

1/13 um treze AVOS

1/21 um vinte e um AVOS

Half - is translated as - a metade de - when used as o noun.

A MADE DA familia esti aqui.
HaliCarlfile) family is here.

Half is translated as - MEIO - when used as an adjective,

Compramos MEIO metro de sgda.
We bought HALF a meter of silk.
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The arithmetical signs are:

mais

menos

x vSzes ou multiplicado por

dividido por

igual a

19 4. (4 - 3) x 8 4 4 = 40 Dezenove mais,

abxe pareibuteses, quatro menos trgs, fecha pargnteses,

v8zeS oito dividido por quatro 4 igual a quarenta.

In Portuguese a comma is used to separate whole numbers from

deci0141i:
1,5 - um quinto

Crs$2,40 dois cruzeiros e 40 centavos

a period* is used to divide the thousands:

11.201 - onze mil duzentos e um.
1.900 - mil e novecentos.



L. 28

LESSON 28

EXERCfCIOS DE APRESENTAcA0

POR

1 Time Pots quanta tempo a sr, estadou portugas?
Estudei portugues pox. tres meses.

Pot quanta tempo o sr, estudou geografia?
Estudei geografia por muitos anos.

Por quanta tempo o sr. estudou flsica?
Estudei por muito tempo.

Onde o sr. morava em 1950?
Eu morava em Chicago.

Pox° quanta tempo o sr* morou em Chicago?
Morel em Chicago par dez anos.

2 Nwhange 0 sr. vai trocar seu carro pox* um novo?

Pim senhor. Vou trocar meu carro pox° um novo.

Pot dois d6lares 03 sr. alToga bem?
Sim senhor. Por dois dolares eu almogo bem.

Pot* dois d6lares duas pessoas almocam bem?

Em alguns lugares, duasyessoas almogam mais

ou menos bem,por dais dolares.
Poi* tr6s,mil dolves que carro o sr. pode comprar?

Par tres mil dolares eu posso comprar um Pord.

Pot% quanto 0 sr. comprou seu carro?
Comprei meu carro pots quatro mil e quinhentos

dolares.

3 xhal,..mz Poi% onde o sr. entrou na sala hoje?
Hoje eu entrei na sala pot esta porta.

Pox* que portao o sr. entra na escola?
Entro na escola pelo portao principal.

Quando o sr. vem para a escola passa pelo centro

da cidade?
Sim senhor. Passo pelo centro da cidade.

0 sr. passou pela casa de Maria?
Sim senhor, eu passei pela casa de Maria.

0 sr. passou pelas casas novas de Bay View Park?

Sim senhort eu passei pelas casas novas de

Bay View Park.

178



L. 28

4 )_yA_Personbwinethinisdone

Pot° quem foi feito e'ste livro?
ste livro foi feito pelo professor.

Pox quem foi feito seu uniforme?
Meu uniforme foi feito pelo alfaiate.

Pols quem foi sua casa?
Minha casa foi 1:ita pot um engenheiro.

Par quell foi preparado o almogo?
0 almog9 foi preparado par minha espOsa.

Pot quem e feito o Chevrolet?
0 Chevrolet 4 feito pela Companhia General
Motors.

5 Along For que estrada o sr. vai a California?
Vou California pela estrada 66.

Pot.' que estrada a gente vai a Sao Francisco?
A gente vai a Sao Francisco por vgrias eztradas.

Por que ruas sr) sr, vai; para ca6a?
Vou para casa pot varias ruas.

Por que ruas o sr, vai ao Clube dos Oficiais?
Vou ao Clube dos Oficiais pela rua principal.

Pot que estados o sr. passou antes de chegar
California?

Passei pox. Texas, Novo Mexico e Arizona.

6 Means Esta sala 4 iluminada por tr6s janele.s?
Nao senhor, esta sala e iluminada pot quatro
janelas.

Pot quantas janelas 4 iluminada sua sala de
visitas?

Minha sala de visitas 4 iluminada pot duas
janelas.

Seu carro e acionajdo pot 6 cilindros?
Nao, meu carro e acionado por 8 cilindros.

Sua casa e aquecida pot d9is aquecedores?
Nao senhor, minha casa e aquecida par 3
aqueced9res.

0 8nibus e acionado pot um motor igual ao do seu
carro?
Nao senhor, 0 8nibus 4 acionado por um motor
Diesel.
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7 0 sr. sabe quantos gramas tem uma libra?
Quantos litros tem um galio?
Sete litros quantos galaes sio?
gpantos metros tem uma milha?
Quantos gramas tem um quilo?
gpantas polegadas ha em dez centfmetros?
00:Lantos quilos uma tonelada tem?
gpantos centfmetros tem uma jarda?
No Brasil,usam grau centlgrados ou Fahrenheit?
Oinantos pes tem uma jarda?
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LESSON 28

DIALOGO

D. Mary est& no Rio hl trgs semanas. Ela alugou um
apartamento mas agora precisa pintar a cozinha e
comprar cortinas e tapetes para a sale.. Vai cidade
fazer compras mas ainda encontra dificuldades,com os
pesos e medidas usados no Brasil.

1 - Qlero sete jardas dgste pano para cortinas.
2 A. Nos vendemos por metro, minha senhora.

3 - Tem razio. Sete jardas devem ser mais ou menos seis
metros,,nio?

4 - Deixe fazer a conta num papelo Sete jardas sio 6,44 m.
A melhor levar 6,50 m,

5 - Quanto mede gste tapete creme?
6 - Sete por quatro metros, minha senhora.

7 - Deixe-me ver. A sala tem nove por cinco jardas.
Quanto 4 isso?

8 4. Um momentoo Sio 8,28 por 4,60 mo

9 Entio 8ste tapete nic serve. Talvez aquele mais escuro.
10 - Aqufte acho que fica muito melhoro

11 Muito bemo Entio levo este. Aqui tamb4m vendem pregos
A

e tinta?
12 Na segio ao fundo, minha senhora.

13 Que quantidade de tinta precisarei para pintar uma
cozinha e um banheiro?

14 Talvez duas latas grandes cheguem.

15 De quanto sio as latas?
16 . De cinco litros cada uma.

17 Cinco litros 4 mais gue um pilot nio 4?
18 .0 Sim senhora. Um galao sio arca de tres litros e meio.
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19 - Entao levo as duas. Tem pregos de meia polegada?

20 - Sim.senhora. quanto deseja?

21 - Uma libra. Nio sei quanto seri. em quilos.

22 arca de meio quilo. Mais alguma coisa?

23 Por hoje nio. Pode mandar tudo aste enderko?

24 - Perfeitamente. Pague na caixa, por favor. B muito

obrigado.
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LESSON 28

DIALOGUE

"Dona" Mary has been in Rio for three weeks. She

rented an apartment, but now she needs to paint the
kitchen and to buy curtains and carpets for the
living-room. She goes to shop downtown, but still
has trouble with the weights and measures used in

Brazil.

1 - I want seven yards of this material for curtains.
2 - We sell by the meter, ma'am.

3 - Youtre right. Seven yards must be about six meters.
Right?

4 - Let me figure it out on paper. Seven yards are 44 m.

Itts better to take 6,50 m.

5 - What!s the size of this cream colored carpet?
6 . Seven .by four meters, ma'am.

7 - Let me see. The living-room is nine by five yards.
How much is that?

8 - Just a minute. Itts 8,28 by 4,60 m.

9 - Then this carpet wontt do. Maybe that darker one.
10 - I think that one is much better.

11 - O.K. Then Itll take this. Do you also sell nails
and paint here?

12 - In that department in the back, matam.

13 - How much paint will I need in order to paint a kitchen
and a bathroom?

14 - Maybe two big cans will be enough.

15 - How big are the cans?
16 - Five liters each.

17 - Five liters is more than a gallon, isntt it?

18 - YesImatam. A gallon is about three and a half liters.
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19 . Then 1.111 take the two of them. Do you
inch nails?

20 - Yes,ma.tam. How much do you need?

21 . One pound. I don't know how much that wil
kilos.

22 - About half a kilo. Anything else?

23 - Thatts all for today. Can you send everythi
4idress?

24 - Certainly. Pay at the cashierts, please. An
you very much.

have any half

I be in

ng to this

d thank
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LESSCN 28

EXERCfCICS

1 Hi 200 departamentos aqui na escola?
No sr.1 nio h& 200 departamentos aqui na escola.

Num ano hh 300 dias?
Nio sr., num ano hit 365 (trezentos e sessenta
cinco

Com 400 dolares o senh9r pode comprar uma geladeira?
Sim sr., com 400 dolares posso comprar uma boa
geladqira.

Com 500 dolares o senh9r pode alugar uma boa casa?
Sim sr., com 500 dolares p0550 alugar uma &time.

calm.
A passagem de aviao dos BEM para o Brasil custa 600
dSlares?

Nip sr., a passagem,de aviao dos EBUU para o Brasil
custa mais de 600 dolares.

COm 720 461ares podemol passar nossas f4r1as na Europa?
NI° sr., com 700 dolares nio podemos passar as
ferias! na Europa.

Co* 800 651ares uma petsoa pode ir a Portugal?
Sim sr., com 800 dolares uma pessoa pode ir a
Portugal%

Eta qu ano nos estamos?
Nibs estamos em 19 (mil novecentos e

Z.%

2 ALULMANILA
Joao nio veio hoje por estar doente?

Sim senhor, Joao nao veio hojs por estar doente.
Pedro nio foi a Nova Iorque por nao ter dinheiro?

Sim senhor, Pedro nao foi a Nova Iorque por nao ter
dinheiro.

Aqufle senhor nio acsitou o cargo por ser suito velho?
verdade, 81e nao aceitou o cargo por ser suito velho.
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Maria ngo foi 1 festa por ngo ter vestido?

Nao, ela tem muitos vestidos. Ela nio foi 1 festa

por 'Igo ter um vestido novo.
Porque a criança esta chorando?

Por ter perdido o dinheiro.

3 XtEgantao.

O banco paga juros de quatro por cento?

Sim senhor, o banc9 paga juros de quatro por cento.

A verdade que Joaoe.,esta pagando juros de dez por cento?

Sim senhor, Joao esta pagando juros de dez por cento.

Clope parte de seu ordenado o senhor gasta em aluguel?

Gasto vinte e cinco por cento.
(Wanto o senhor paga de impostos?

Pago cgrca de vinte por .;ento do meu ordenado.

PARA

4 Destination

quando o sr. vai para o Brasil?
Vou para o Brasil em maim.

A que horas o sr, vai para casa?
Vou para casa as 4 horas.

O sr.,,ai a Nova Iorque antes de ir para o Brasil?

Nao senhor, you a Nova Orleans.
O sr. vai a Nova Orleans com a familia?

Nao senhor, minha famIlia ji foi para Nova Orleans.

A que horas parte o aviao para o Brasil?
Parte As 10 horas da noiteo

5 11422E.12.

Para quem o sr. compra presentes?
Compro presentes para minlla familia e para meus amigos.

Para que o sr. estuda portugues?
Para trabalhar no Brasil.

Para que o sr. compra gasolina?
Compro gasolina para o carro andar.
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Para que o sr. se levanta cedo?
Eu me levanto cedo para vir a Escola.

Para que o sr. compra livros?
Compro livros para ler.

6 0 aluno far& perguntas 1...leadas nas frases abaixo:

Por essa razao nao iremos amanha,
A1e ficou doente por comer demais.
Maria nao comprou o vesti62 pox nao ter dinheiro.

Por causa da neblina o aviao nao aterrissou.

A palestra foi feita pelo professor.
Esta liqao foi feita por aque1e
tstes livros foram escritos pelos professores.

Esta clsa foi feita pelos engenheiros.
Eu irei por esta estrada por ser mais perto.

Ale passou por aqui ara ir ao cinema.
Passe pela porta e nao pelo portao.
Estive em Nova Torque por duas semal.as.

Ales virao aqui amente por dois dias.
Morel lesta casa por quatro anos.
Moramos no Brasil por muitos anos.
Darei a aula pelo Prof. Silva.
Nao troco minha vida pela de ning0m.
Estou fazendo gste exercicio por ele.
Comprei 9 presente por Pedro.

0 barco e levado pela corrente.
Ale foi chamado por telefone e nao pessoalmente.

0 prddio foi construido por meio de contribuigges.

7 0 sr. morou em Ohio por muitos anos?
Por quanta tempo o sr. esteve em Nova Iorque?

Por quantos dias o sr. estdve ausente?
Por quanto 0 sr. comprou sua casa?

Por quanto foi comprada a Louisiana?
0 sr. vai passar pelo meu escrit6rio mais tarde?

Suas cartas vao pelo correio da Escola?

Quanto gle paga pe;a. casa?

0 prego da viagem e pordyessoa ou por famflia?

Os soldados recebem o soldo por quinzena ou por a's?
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LESSON 28

LEITURA

OS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Poucas pesscas sabem o name completo do Brasil - Estados

Unidos do Brasil. 0 Brasil 4 o maior pats da America do Sul

e o que tem maior populagio. 0 Brasil tambem 4 o dnico pats

onde se fala portugas enquanto todos os palses vizinhos

filam espanhol. Porque*? Porque foram os portugueses que

descobriram o Brasil, em 1500, oito anos depois de Colombo

chegar 1 America.

1 Qual 4 o nome completo do Brasil?

2 Onde Lica situado o Brasil?

3 qual 4 o maior pals da America do Sul?

4 0 Brasil 4 o pals mais populoso da America do Sul?

5 que lInguas se falam na America do Sul?

6 quando os portugueses descobriram o Brasil?

Como os Estados Unidos da America do Norte, 0 Brasil d

dividido em estados, territOrios e um distrito federal.

Em geral os americanos conhecem stmente algumas cidades

brasileiras. Todos, sem dlivida, conhecem o Rio de Janeiro,

a "cidade maravilhosa"; alguns conhecem Sio Paulo, grande

produtor de cafe; alguns conhecem a Bahia. Mas quantos

sabem que a Bahia foi a primeira capital do Brasil?
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7 0 Brasil
8 Como sio
9 0 Rio di

10 Porque e
U. qual foi
12 qual 4 a

4 dividido em estados?
divididos os BEM?
Janeiro 4 a capital do Brasil?
famoso sao Paulo?
a primeira capital do Brasil?
atual cital do Brasil?

L. 28

Hi muitos estados tambdm, todos importantes. Hi o

Amazonas, centro da borracha; o Para', que produz as famosas

castanhas que os americanos chamam de "Brazil nuts"; o

Maranhio, o Haul, a Parafba; o Rio Grande do Norte chama-

do "o trampolim para Dakar"; o Ceari, terra de pra.i'.ps

bonitas; Pernambuco, o estado do avicar; Alagoas e Sergipe,

os menores; Minas Gerais, o estado milionlrio do Brasil;

e Mato Grosso, Gags, Espfrito Santo, o Estado do Rio de

Janeiro, com a bela capital Niter6i, bem em frente cidade

de Rio de Janeiro; e Parani, e Santa Catarina; e li nos

pampas, a terra dos gaUchos, o Rio Grande do Sul. Tudo isso

Brasil.

13 0 que produz o Amazonas?
14 0 que produz a estado do Part?

15 Porque o Rio Grande do. Norte me chama "o trampolim

para Dakar"?
16 HA praias bonitas no CearA?
17 0 estad de Pernambuco produz avicar?

18 quais sao os menores estados do Brasil?

19 0 estado de Minas Gerais 4 rico?
20 qual 6 a capital,do estado do Rio de Janeiro?

21 Onde viyem os gepchos?
22 0 que Sao Os gauchos?
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LESSON 28

NOTAS GRAMATICAIS

1 ,FOR And PARA

POR and PARA both mean for and yal but in addition each

has many other meanings.

1. FOR is expressed by POR when it means or

refers to:

a. a_claegaisa&Lhoj_time
Estudamos por tres meses.
We studied-for three months.

b. cel_f()r,ine,
voce* almogari como um reit

For ten dollars you will lunch like a
king!

c. for the sake of
rtxTi?reu)isa-..seu pals.

He died for the sake of his country.

2. FOR is expressed by PARA when it means or
refers to:

4. destination
WiTTEETEin o Brasil em maio.
We will depart for Brazil in May.

b PM10.22
Estas flores sio pAIA mamie
These flowers are-fiii mother.

3. BY is expressed by POR when it means or
reers to:

a. means
ITARmos nela porta da direita.
We enter lathe door on the right.

NOTE: por o = pelo por os = pelos

por a = pela por 4. as = pelas
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b. AlinmIlLinLItha iL_DE2Ilnx_21.42ns-
fclufe to P r Jo ao

The exercise was made by John.

4. BY is expressed by PARA when it refers to:

a. time limit
tstude a ligio para amanhi.
Study the lesson 12y. tomorrow.

PESOS E MEDIDAS

uma tonelada ou mil quilogramas ou mil quilos.

um quilo ou mil gramas.

1 500 kg um quilo e quinhentos gramas ou um quilo e meio.

1 g um. grama.

1 000 g mil gramas.

1 lb uma libra.

1 km um quilametro ou mil metros.

1 m Um metro ou dez declmetros ou 100 centimetros.

1,50 m um metro e cindenta centImetros ou um metro e

meio.

2,73 m dois metros e setenta e tas centImetros,

0,92 cm noventa e dois centImetros.
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LESSON 29

EXERCfCIOS DE APRESENTAQX0

1 Joao com rou um uniforme e cLytursTLI=212_1Ellsasgess.

Onde o sr. comprou o seu uniforme?
9211021:12 em Nova Torque.

Quando o comprou?

Onde o comprou a gravata dgle?

Eggaal em
Quan o ele a comprou?

Onde o sr. comprou os seus pneus?

XMS212.91:21 em
Quan o o,sr. os comprou?

Onde o comprou cos pneus dg1e?

gaSSERS21.4;r9s em
Quando ele os comprou?

Quando a sr. Os comprou, pagou-oq vista?
Quando o os comprou, tambem.os pagou (-os)

vista?

Joao com rou meias e :rayotas numa lo a sibado assado.

Onde o sr. comprou as suas melas?
ER.samutkal numa loja em

Quando as comprou?

Onde o comprou as gravatas dg1e?
Ile cora rou-as numa loja em

Quan o ele as comprou?

Joao nao ostou da car do_cAsm_e_s_kintou (-o) de

verde.

De que car o sr. pintou o seu carro?
flu 0 lantei de azul.

Porque o sr. o pintou de azul?
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De que c8r o . pintou o carro ale?
its_ja_Eitoll de vermelho berrante.

Porque ele o pintou de vermelho berrante?

Joa uim tem muitos livros e os trouxe (-os) ara

a Escola.

0 sr. trouxe os seus livros?
Sint sr., troulp-os.
Nao sr., eu nao os trouxe.

Para que cos trouxe?

0 - trouxe os livros dgle?
Sim sr., ele os trouxe.
Nao sr., WIETIM775F.Trouxe.

Porque o ngo os trouxe?

Para que o sr. os trouxe?
Eu 2.9.A.EsTiss para ler.

Para que o cos trouxe?

0 sr, trouxe as suas liOes?
Sim sr., eu as trouxe.
Nao sr., eu nao as trouxe.

0 trouxe as ligaes ale?

Onde o sr., deixou as suas ligaes?
Eu as deixei em dima da mesa.

Onde o deixou as 1ig5es dhe?

MOus ami os tinham um cachorlat,mps 0.1usectmaja
21.111sas de Eduardo.

A quem os seus amigos deram o cachorro?
Deram-no AsAcriancas de Eduardo.

Porque eles o deram?
Deram-no porque foram a Europa por trgs meses.

Para que os alunos mudaram a mesa para a outAa sal*?
Nudaram-na para haver mais lugar nesta sala.

Para onde a mudaram?
Niudaram-na para a outra sala.

193



L. 29

Joao e Eduardo tinham muitos arfos e muitas facas,

ms_ATa.tman.amtrmssaa a acalhoada.

Para que gles trouxeram os,garfos?
Trouxeram-nosAporque no refeitorio nao havia nenhum.

Para que eles trouxeram as facas?
Trouxeram-nas porque tinham muitas,

3 Joaquim NAO ME trouxe para a Escola porque a senhora ale
o trouxe.

Joaquim,trour-me para a Escola hoje?
Porque ele nao me trouxe para a Escola hoje?
A senhora d1e o traz todos os dias?
Quando a senhora dg1e nao o traz, quem o traz?
Quem leva 0 sr, para casa?
Quem traz o sr, para a Escola?
Quando a sua sra, vai h loja, quem a leva?
Quem a traz para casa?

4 Meus filhos nao vac) a pd para a Escola porque o itnibus os

leva0

Porque os meus filhos nao vao a p4 para a Escola?
Qum leva os seus filhos para a Escola?
Quem Os traz para casa?
Quem levou os seus filhos ontem ao cinema?
Quem os trouxe do cinema?
Quem comprou Os pneus do seu carro?
Qpem os pagou?

5 Os /lassos amigos nos c9nvidaram (-nos) para jantar e vos
convidaram (-vos) tambem,

Qtlem nos convidou?
Para que gales nos convidaram?
21es tamb4m vos convidaram?
guando gles vos convidaram?
21es nos levaram (-nos) a um restaurante?
Quem vos disse que lamos jantar num restaurante?
Porque 8les nio nos convidaram para jantar em sua cum?
ftles nos disseram a hora do jantar?
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6 Joaquim nio tinha ralo de filme e comprou-o na canna.

Qpem comprou o rtilo de filme?
Quando 0 comprou?
Para 9ue o comprou?
Ale ja 0 pagou?
0 sr. j& usou a,sua m&quina?
A sua senhora ja usou-a?
Qpem revelou as fotografias?
Revelou-as bem?
Onde as guardou?
NAO AS deu aos seus amigos?
Revelou-as bem?
Onde as guardou?
NX0 AS deu aos seus amigos?
Nem mesmo as mostrou?
Guardou tamb6m os negativos?
Porque os guardou?
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LESSON 29

DIALOGO

0 Major Taylor chega a P8rto Alegre e vai para o

Hotel Olimpia. 0 Olimpia 4 um hotel grande e moderno,

perto do centro. 0 empregado o atende.

1 - Mande! um telegrama do Rio reservando

nome do Major William B. Taylor.

2 . Perfeitamente, Sr. Major. Seu quarto

/Pap, o favor de preencher esta ficha.

3 r Pronto, aqui estA.i.

4 - 0 sr. vai se demorar quantos dias?

um quarto em

estA reservado.

5 - Uma semana mais ou menos.

6 - 0 sr. traz bagagem?

7 - Sim, aquelas dup malas ali.

8 - 0,rapaz vai leva-las agora mesmo ao quarto. o

numero 522.

9 - Muito bem. Obrigado.

10 - 0 elevador 4 all.

(0 major e o rapaz chegam ao quinto andar)

11 - Aqui k direita, faz favor. A gste.

12 . otimo. Pode trazer-me um pouco de gglo e o jornal da

tarde?

13 - Muito bem. Deseja,mais alguma coisa?

14 - Nio. A que horas e a jantar?

15 - Das oito por diante. A que horas deseja amanhi o

pequeno almko?
16 - As oito e meia. (dando uma gorjeta) Faz favor.

17 -
18 -

Muito obrigado. Eu trago j o gglo e o jormal.

dOtimo. E se alguem telefonar antes das oito pega para

deixar recado. Vou ver se durmo um pouco.
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LESSON 29

DIALOGUE

Major Taylor arrives in Porto Alegre and goes to the

Climpia Hotel. The Olimpia is a big, modern hotel

near the center of the city. The clerk waits on him.

1 . I wired from Rio reserving a room in the name of

Major William B. Taylor.
2 . Quite so, major. Your room is reserved. Please fill

in this form.

3 . Ready, here you are.
4 - How long will you be with us?

5,- A week, more or less.
6 . Do you have any luggage?

7 . Yes, t ,t1 two bags over there.

8 - Tte boy uill take them to your room now. Itts number

522,

9 - Very well, Thank you.
10 . The elevator is over there.

11 . Here to your right, please. This is it.

12 - Very good. Will you bring me some ice and the after-

noon paper?

13 - Yes, sir. Would you like anything else?

14 - No. At what time is dinner served?

15 - From eight o'clock on. What time would you like

breakfast tomorrow?
16 - At eight-thirty, (tipping the boy) Here.

17 - Thank you very much. Itll bring the ice and the news-

paper right away.
18 - Good. If anyone calls before eight have them leave a

message. I'm going to take a short nap.
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EXERCfCIOS

Ela com rou esta ravata para 61e. E ele comprou
este chap u para ela.

0 sr. comprou um vestido para a sua espOsa?
Sim sr" eu comprei um vestido para ela.

Ela comprou um terno para o menino?
0 sr. deu bom dia ao professor?
tte viajou sem a es/Asa?
Ela pensa muito n61e?
E 81e pensa muito nela?
quando e1a casou com 61e?
Male tem vivido sempre com ela?

2

quem traz uma ligiod.para 61es?
0 professor traz uma 1igao para 61es.

Quem vai pagar o cafe por 61es? (em v6z dgles)
Porque o sr. oferece cafe a hes?
0 sr. nio espera receber,dinheiro dhes?
0 sr. nio pode tomar cafe sem elms!?
Porque o sr. yai semprl tomar cafe com
0 sr. manda ne1es? (da ordens a gles?)

Repetir com elas.

3 tste ara ti.

gle trouxe.6steAcafe ara mim?
Sim sr., 1e trouxe esse caftpara _Ii.

Ela perguntou por mim?
Vens pedir este favor a mim?
Nio podes ir sem mim?
Porque pensaste em mim?
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4 Os alunos escreveram um exercicio e deram-no ao

2/2_21_2E-

5

6

ties (o) deram-no ontem ou hoje?

ties (o) completaram-no depressa?
Quando (o) compi;etaram-no?
Escreveram-no so ou gpvaram-no tamben?
ties estudaram a gramatica?
Estudaram-na em casa ou nas aulas?
Compreenderam-na bem?
Usaram-na corretamente nas aulas?

Esta caneta ara mim? Sim sr. ara $

0 sr. pode trazer cafe para min?
0 sr. pode falar ao general por min?
Quer dar o exercfcio a mim ou a outro professor?

Alguem falou em mim?
tie disse que se lembrava de min?

Valdemar vai coml. o Guiomar vai conti o e Mammy ficit,

E22.12_122.

quem vai comigo?
Quem vai contigo?
Quem Lica consigo?
Levo Valdemar conigo?

Sim, leva-o contigo.
Levas Guiomar contigo?

Sim, levo-a comigo.
Deixo Ademar consigo?

deixa-9 comigo.
E o cachorro, tra-lo (o traz) contigo?

Sim, trago-o comigo.

Nio podemos levar mais ninguem conosco. Os outros

podem ir convosco.

Pode levar mais algam conv9sco?
Quem vai convosco tomar cafe?
qyer Lr conosco a San Francisco?
Os vossos filhos vio convosco para Portugal?
Quer ir conosco passar o carnaval no Rio?
Posso ir convosco a Los Angeles?
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quando o sr, esteve num hotel pela Ultima vesz?

qyanto foi a dilria?
0 gerente pediu para o sr. preencher uma ficha de
registro?
0 sr.oprecisou dar muitas informagOes?
qyal o seu nome por extenso?
qyal e a sua nacionalidade?
Que iqade o sr. tem?
qyal e o seu estado civil?
qyal 6 a sua profissio?
Onde o sr. trabalha?
Onde fica a sua resiancia?
Que documento de identidade o sr. tem?
0 sr. se lembra da data de entrada e safda do
hotel onde este've?

4
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LESSON 29

LEITURA

NO r "EL

0 Major Taylor chegou a P8rto Alegre para visitar uma

unidade militar e foi para o Hotel OlImpia Do Rio 4141

tinha mandado um telegrama reservando quarto. 0 empregado

que o atendeu deu-lbe uma ficha para preencher. 0 major

preencheu-a da seguinte maneira:

Nome: William B. Taylor
Residgncia: R. das Mangueiras, 125 - Apt. 602,

Rio de Janeiro,
Nacionalidade: Norte-americano
Profissao: Oficial do Exercito
Proceanciai Rio de Janeiro
Destino: Porto Alegre
Documento de identidade: Passaporte norte-americano

ns/ 316420
Data de entrada: 28 de Outubro de 1962
Data de safda:

1 Porque o Major Taylor foi a POrto Alegre?
2 Para que hotel gle foi?
3 Ale tinha reservado quarto?
4 Quern o atendeu?
5 0 maj9r preenciru uma ficha?
6 Qual e o enderego do major no Rio?
7 Que documento de identidade o major apresentou?
8 Em que data o major cbegou ao hotel?

0 rapaz levou as malas do major. Os dois subiram pelo

elevador at4 ao quinto andar. 0 rapaz abriu o quarto nit 522

e deivou as malas. 0 quarto era grande e bem mobiliado.
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As janelas davam para a Praga da Reptiblica. 0 hotel tinha

ar condicionado e todos os quartos tinham banheiro, telefone

e aparelho de televisao.

9 Em que andar era o quarto?
10 Qtem levou as malas?
11 0 major subiu pelas escadas?
12 Como era o quarto?
13 Para onde davam as janelas?
14 0 hotel tinha ar condicionado?
15 TOdos os quartos tinham telefone e aparelho de

televisio?

0 major pediu um pouco de g610 mala trazia uma

garrafa de ufsque) e o jornal da tarde. 0 rapaz perguntou

a que horas fa major queria a pequeno almko no dia seguinte.

Nos grandes hot41s do Brasil o pequeno almiko esti geralmente

inclufdo no prego do quarto. Como esti cansado da viagem o

major vai dormir at4 a hora do jantar.

16 0 que o major pediu ao rapaz?
17 Para que era o elo?
18 0 que o rapaz perguntou ao major?
19 Os vandes hot6is do Brasil incluem o

almogo no prego do quarto?
20 B nos Estados Unidos?
21 0 que o major vai fazer ate' hora do
22 Porque 81a vai dormir?
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LESSON 29

NOTAS GRAMATICAIS

INDIRECT AND DIREC.2 OBJECT PRONOUNS

Person Object Pron. after ";:ndirect Pron. with- Direct
Prepositions out Prepositions Object

eu mim me me

tu ti te te
ele gle lhe o
el;a e;a lhe a
nos nos nos nos
vos yos vos vos
gles eles lhes os
elas elas lhes a:

1 MIM, TI, NOS, VOS and SI when preceded by the preposition
COM, take the contracted forms: COMIGO, CONTIGO CONCSCO,
CONVOSCO, and CONSIGO. SI and CCNSIGO are sometimes used
without reflexive value and refer to the persoL or persons
to whom we are speaking in the third person.

2 LHE and LBMS must not be used as indirect objects of verbs
that require a preposition, such as assistir a, aspirar a,
etc. In such cases the prepositional form must be used,

Carlos aspira a ela (i.e. grande Lama), Charles acpires to
it (i.e. great reputation).

3 Such verbs as deixar, fazer, mandar, ouvir, sentir and yell,
when they are followed by a transItiviMinitive, may tiigi
as object either LIM, LHES, or 0, A, OS, AS.

Vi-a comprar o liyro. I saw her buy the book.
Vi-lhe comprar o livro. I saw her buy the book.

Ouvi-o dizer que I heard him say that
Ouvi-lhe dizer que I heard him say that 4...
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4 For euphony, 0, A, OS, AS becomes -LO, -LA, -LOS, -LAS
when immediately preceded by a verb form ending in 11, S,
or Z. The formAmust have the proper written,accent.
Eu vou comprar este cas:ro. Eu vou compra-lo.
Muito prazer em conhecer o sr. Muito prazer em conhea-10.

For euphony, 0, A, OS, AS, becomes -NO, -NA, -N06, -NAS,
when immediately preceded by a verb form ending in a nasal
sound (m). Whenever possible, Brazilians avoid this
euphonic form in conversation, but it is very common in
writing.

Chamam-no. They are calling him.

6 TWO OBJECT PRONOUNS, A verb may have two pronouns as
objects: one the indirect object and the other the direct
object. In such cases, the indirect object precedes the
direct object. SE, however, precedes all others. The
following contractions take place theoretically as the
result of juxtaposition of indirect and direct object
pronouns:

me 4. o, a, os, as
te o, a, os, as

nos o, a, os, ts
vos o, a, os, as
lhe o, a, os, as
lhes ol a OS

/
as

mo, ma, mos, mas
to, ta, tos, tas
no-lo, no-la, no-los, no-las
vo-lo, vo-la, vo-los, vo-lao
lho lha, lhos, lhas
lho lha, lhos, lhas

Note: SE is never contracted in the same phrase with o, at
os, as,
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LESSON 30

EXERCfCIOS DE APRESENTKAO

1 Eu gostaria de conhecer a _3dade. 0 senhor tamb4m
gostaria de conhecer a cidad..?

Sim sr., eu gostaria de conhecer a cidade inteira.
Porque o senhor gostaria de conhecer a cidade inteira?

Eu gostvia de conhecer a cidade inteira porque a
cidade e muito interessante,

0 gostaria de conhecer a cidade?
SimAsr., ele gostaria de conhecer a cidade inteira.

Porque ele gostaria de conhecer a cidade inteira?
Atle gosaria de conhecer a cidade inteira porque a
cidade e muito interessante.

Seus colegas estariam de conhecer a cidade?
eles gostariam de conhecer a cidade

Porque eles gostariam de conhecer a cidade inteira?
Ales gotariam de conhecer a cidade inteira porque a
cidade e,muito interessante.

0 e en gostarfamos de conhecer a cidade, 0 senhor
e sua,senhora gostariam de conhecer a cidade inteira?

Nos gostariamos de conhecer a cidade inteira porque
a cidade e muito interessante.

2 Em dois dias seria possfvel conhecer a cidade?
Nio sr., em dois dias nao seria possfvel conhecer
a cidade,

Valeria a pena conhecer tudo?
Sim sr., valeria a pena conhecer tudo.

Como o senhor iria conhecer a cidade?
Eu iria de carro.

0 senhor iria com amigos?
Sim sr., eu iria com amigos.

Como o iria conhecer a cidade?
Ale iria de carro.

21e iria com amigos?
Sim sr., gle iria com amigos.

Como sua senhora iria conhecer a cidade?
Ela iria de carro.

Ela iria com amigos?
Sim sr ela iria com amigos.
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Como irlamos conhecer a cidade?
Iriamos de carro.

0 carro cobraria muito?
Nao sr., 0 carro nao cobraria muito.

3 Zu poderia comprar roupas numa loja de artigos pars. homens.
0 que o senhor poderia comprar?

Eu poderia comprar roupas e artigos para homens.
0 senhor tambem poderia comprar sapatos?

Sim sr., eu tamb4m poderia comprar sapatos.
Poderia comprar roupas para sua senhora?

Nao sr., eu nao poderia comprar roupas para minim
senhora,
0 que o poderia comprar numa loja de artigos pars
homens?

Ale Roderia comprar meias e camisas.
gle tambem poderia comprar sapatos?

Sim sr., ele tambem poderia comprar sapatos.
Ale pc2deria camprar, roupas para a senhora dele?

Nao sr., ele nao poderia comprar roupas para a senhora
dgle.

NOs poderlamos comprar camisas e gravatas. 0 que o senhor
e seus colegas poderiam comprar?

N6s poderfam9s comprar roupas para homens.
Os senhores tambem poderiam comprar sapatos?

Sim sr., em algumas lojas nos poderfamos comprar
sapatos.

4 0 que 0 senhor diria a um colega quando gle chega de manhi?
Eu diria "Bom dia".

0 que o senhor diria a gle quando gle chega de tarde?
Eu diria "Boa tarde".

0 que o senhor diria a um colega que lhe di um cigarro?
Eu diria "Obrigado".

0 que o diria a um
manhg?

Ele diria "Bom dia".
0 que gle diria ao colega

21e diria "Boa tarde".
0 que g1e diria ao colega

21e diria "Obrigado",

colega quando gle chega de

quando gle chega de tarde?

que lhe di um cigarro?
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NOs dirlamos "Elm dia" ao professor 0 que o senhor e seus
colegas dir3am ao professor quando ele chega de lanhi?

Nos diriamos "Bora dia".
0 que,os senhores diriam a ele quando gle chega de tarde?

Nos dirlamos "Boa tarde".
O que os senhores diriam a um professor que lhes di um
cigarTo?

Nos dirlamos "Muito obrL, -Ado".

O que seus colegas diriam ao senhor quando 0 senhor chega
de manh5?

ties diriam "Bora dial%
O que gles diriam ao senhor quando o senhor chega de tarde?

ties diriam "Boa tarde".
O que gles diriam ao senhor quando o senhor ihes di um
cigarro?

. ties diriam "Obrigado".

O que o senhor diria a a1gu4m que
Eu diria "Entre".

O que o senhor diria a alguem que
Bu diria "Com muito prazer",

O que o senhor diria a algu4m que
d6lares?

Eu diria "Sinto muito mas nio

0 que o senhor diria a algam que
Eu diria "Boa viagem".

O que o senhor diria a um amigo a
muito temps?

lu diria Nue surpre'sal"
O que o senhor diria a algu4m que

Eu diria "Muito obrigado".

chega sua Casa?

the pede uma carona?

lhe pede 50 (cinquenta)

tenho US $50.00".

vai viajar?

quem o senhor nio vg hi

Ihe di uma carona?

5 0 senhor esti viajando de noite numa ireasque nio conhece
e se perde. 0 que o senhor faria numa situavio como esta?

O senhor procuraria a1gu6m?
Sim sr., eu procuraria algu4m,

0 senhor iria a um p8sto dejasolina?
Sim sr., eu Lila a um posto de gasolina.
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0 senhor procuraria um telefone?
Sim sr., eu procuraria um telefone.

o senhor estudaria o mapa?
Sim sr., eu estudaria o mapa.

0 senhor ficaria danado?
Sim sr., eu ficaria danado.

0 senhor dormiria no automOvel?
Nio sr., eu nio dormiria no automOvel. Eu procuraria

um motel.

6 Usar ele, n6s e eles com a situagio acima.

Suponha que o senhor estit na sala de aula, procura sua
cameta e nao encontra. 0 senhor sabe que de manha a caneta

estava no seu bolso* 0 qye o senhor Lula?

o senhor procuraria a caneta em todos os bolsos?
Sim sr., eu procuraria a caneta em todos os balms.

O senhor perguntaria aos seus colegas se 81es viram a

caneta?
Sim sr., eu perguntaria aos meus colegas se hes
viram a caneta.

O senhor telefonaria a sua senhora?
Sim sr*, eu telefonaria & minha senhora, pedindo a
ela para procurar a canetas

O senhor faria os exercicios a lipis?
Sim sret eu faria os exercicios a lipis.

O senhor iria para casa?
Nio sr,.eu nio iria para casa.

Usar ale, ncis e gles com a situagio acima.

7 Suponha que a turma de alunos de portugues vai passar um
domingo nas montanhas.

o senhor traria
Sim sr., eu
Sim aro, eu

O senhor traria
Sim sr., eu
Sim sre, eu

seu carro?
traria meu carro.
poderia trazer meu carro.
bebidas?
traria bebidas,
poderia trazer bebidas.
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0 senhor traria chope e coca-cola?
Eu traria choee mas nao traria coca-cola.

Porque o..senhor nao traria coca-cola?
Eu nao traria coca-cola porque eu nao gosto de coca-cola.

que marca de cerveja o senhor traria?
Eu traria

O que o senhor traria para comer?
Eu traria,sanduiches de queijo.

O senhor tambem traria salada?
Sim sr., eu traria salada de batata.

O senhor traria sua familia?
Sim sr., eu traria minha familia e meu cachorro2

Usar 81e, nOs e ales com a situagio acima.
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1 .
2 -

3 -
4 -

5 -
6 -

7 -
8

9 -
10

11

12 -

13 -
14 -

15 -
16

17 -
18 -

19 -
20 -

21 -

LESSON 30

DIALOGO

Durante as oito semanas de treinamento Os recrutas a-
prenderam muitas coisas sabre a vida militar. Pouco

a pou90 81es se acostumaram vida de quartel. Havia
exercicios todos os dias e cada dia que passava eles
aprendiam mals alema coisa. Um recruta conversa
com um sargento sobre os varios exercicios e o
treinamento que estavam fazendo.

Vamos fazer exercfcios de tiro ao alvo.
Nos temos mesmo de acertar nos alvos, sargento?

homeT! ,Deixa de brincadeiras!
Em que posigao e mais faci1 atirar?

Deitado de brugos.
Quais sio as outras posig5es para atirar?

El p4, ajoelhado e sentado.
Nos tambem vamos atirar em alvos de surpressa?

Hoje nio. Dentro de poucas semanas.
Vamos usar baionetas caladas?

Nao. Vamos lancar granadas e atirar com uma
metralhadora.
Porque aquela metralhadora estA num tripe?

Porque desta forma 4 mais f6ci1 manobr4-1a.
Ah! quando n6s vamos cavar trincheiras?

No sAbado que vem.
0 que usamos para cavar trincheiras?

Ulamos ferramentas de sapa.
Nos tambem vamos bater estacas no sAbado que vem?

A possivel. Vamos fazer uma ce*rca de

Onde vio ser os exercicios, sargento?

Nas margens do Rio Branco. E agora,
homem, thega de conversa.
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LESSON 30

DIALOGUE

During the eight wees of training the recruits
learned many things abc,..t. Army life. Little by little
they got used to barrack tife. There were drills every
day and with the passing of each day they would learn
something new. A recruit is speaking to a sergeant
about the various drills and the training that they
are undergoing.

1 - We are going to have target practice.
2 . Do we really have to hit the targets, sergeant?

3 . Naturally, man! Quit trying to be funny!
4.- What.'s the easiest shooting position?

5 - The prone position.
6 . What are the other shooting positions?

7 - Standing, kneeling and sitting.
8 - Are we going to shoot at surprise targets too?

9 - Not today. In a few weeks.
10 - Are we going to use fixed bayonets?

11 - No. We are going to throw grenades and fire a
machine-gun.

12 - Wqy is that machine-gun on a tripod?

13 - Because'it is easier to maneuver it that way.
14 - Ahl When are we going to dig trenches?

15 - Next Saturday.
16 - What do we use to dig trenches?

17 - We use intrenching tools.
18 - Are we going to pound stakes next Saturday too?

19 - It's possible. We are going to put up a barbed wire
fence.

20 . Where are the exercises going to be held, sergeant?

21 . On the banks, of the Rio Branco. Now, back to work,
man, that's enough idle chatter.
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LESSON 30

EXERCfCIOS

Usar as frases seguintes, modificando-as para que 81e, nOs

e gles tambem possam ser exercitados.

1 0 que os recrutas aprenderiam nos primeiros meses de vida

militar?
21es aprenderiam como seria a vida num quartel.

ties se acostumariam logo a nova vida?
Nio sr., 61es se acostumariam 1 nova vida pouco a
pouco.

2les gostariam dos exercfcios de tiro ao alvo?
Alguns recrutas gostariam dos exercfcios de tiro ao

alvo.
ties passariam as manhis fazendo exeracios?

Sim sr., gles passariam as manhis fazendo exercicios.

2 Um sargento lhes daria as instrug6es ncessirias?
Sim sr., gle nes daria as instrugoes necessirias.

Alguns dos recrutas fariam muitas perguntas?
Sim sr., gles fariam muitas perguntas.

A *peva os recrutas fariam perguntas?
ties fariam perguntas ao sargento.

01 sargento moltraria aos recrutas como fazer pontaria?
Sim sr., ele mostraria aos recrutas como fazer
pontaria.

Os recrutas fyiam pontatia antes de atirar?
Sim sr., eles fariam pontaria antes de atirar.

3 0 sargento mostraria as posiOes paEa atirar?
Sim sr., ele mostraria,as posigoes para atirar.

Os recrutas atirariam em pe?
Sim sr., as recrutas atirariam em pe.

Os recrutas atirariam ajoelhados?
Sim sr., os recrutas atirariam ajoelhados.
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Os recrutas atirariam sentados?
Sim sr., os recrutas atirariam

Cs recrutas atirariam de brugos?
Sim sir., os recrutas atirariam

sentados.

de brugos.

L. 30

4 Co recrutas atirariam em alvos de surprgsa?

Nao sr., eles nio atirariam em alvos de surprgsa.

Durante os 9ercicios cos recrutas langariam granadas?

Sim sr., e1es lançariam granadas.

lles 00artasibaionetam armadas?
Sim sr., gles us.ariam baionetas armadas.

Ales manobrarlam metrathadoras?
Sim sr., eles manobrariam metralhadoras.

Onde es recrutas acampariam?
ales acampariam nas margens do Rio Branco.

5 Ales cavariam trincheiras no acampamento?

Sim sr., gles cavariam trincheiras no acampamento.

Ales usariam ferramentas de sapa?

Sim sr., gles usariam ferramentas de sapa.

Ales levariamAas ferramentas de sapa?

Sim sr., 9,1es levariam as ferramentas de sapa.

Ales fariam carca de arane farRado?
Sim sr., eles fariam uma cerca de arane farpado.

quantos dias Os recrutas passariam no acampamento?

ales passariam tres dias no acampamento.
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LESSON 30

LEITURA

PERGUNTAS DE RECRUTAS

Durante os primeiros meses de treinamento Os recrutas

aprenderam muitas coisas sabre a vida num quartel. Pouco

a pouco 61es se acostumaram A nova vide,. Muitos recrutas

gostam dos exercfcios de tiro ao alvo. Uma esquadra de

recrutas passou a manhi fazendo exercfcios. Um sargento

estava com 1es, dando a cada um as instrugaes necessiriase

Alguns dos recrutas nio sabiam nada e faziam muitas per-

guntas.

1 0 que os recrutas aprTuleram durante o treinamento?
2 ties aprenderam como e a vida num quartel?
3 t1es se acostumaram depressa A nova vida?
4 ties faziam exercfcios de tiro ao alvo?
5 lles gostavaT dos exercicios de tiro ao alvo?
6 0 sargento da instruOes aos recrutas?
7 Ce recrutas sabiam como atirar no alvo?
8 Ce recrutas faziam muitas perguntas?

0 sargento mostrou aos recrutas canto 61es deviam fazer

pontaria. Mostrou tamb4m as tuirias posiOes para atirar

nos a1vo8t em 134, ajoelhado, sentado e de brugos. Um

recruta perguntou ao sargento qual era a posigio mais fici1

para atirar e o sargento disse que a posigio mais fici1

para um soldado atirar era deitado de brugos.
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Os recrutas fizeram muitos exercicios de tiro ao alvo mas

nio usaram alvos de surprgsa. Os exercicios cora os alvos

de surprgsa seriam dentro de poucas semanas.

9 0 sargento mostrou aos recrutas como gles deviam
fazer pontaria?

10 Ale mostrou as varias posiOes para atirar?
11 Quais sao as,posiOes para atirar?
12 QuaY 4 A pbbic5o maiS faeli Dilka Atiftr/
13 fl fAcil,atirar em alvos de surpresa?
14 0 que sao alvos de surpresa?

A14m dos exercicios de tiro ao alvo, os recrutas

aprenderam a langar granadas, a usar baionetas caladas,

e tamb4m a manobrar uma metralhadora que estava num trip&

0 sargento disse aos recrutas que no s6bado seguinte

hes iriam para as margens do Rio Branco, onde acampariam.

Os recrutas teriam de carregar as barracas e as ferramen-

tas de sapa para o acampamento, L., les teriam de cavar

trincheiras com as ferramentas de sapa que levaram e

fariam uma cgrca de arame farpado. Ales passarirxt tail;

dias no acampamento.

15 Os recrutas aprenderam a langar granadas?
16 Ales aprenderam a usar baionetas caladas?
17 Ales aprenderam a manobrar uma metra1hador4?
18 Porque algumas metralhadoras ficam em tripes?
19 Os recrutas dgste quartel iriam acampar durante

a semana?
20 Onde tles iriam acampar?
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21 0 que os recrutas teriam de fazer antes de
comegai o acampamento?

22 0 que eles teriam de carregar para o acampamento?
23 Ales dormiriam em barracas?
24 guem armaria as barracas?
25 2les teriam de cavar trincheiras?
26 0 que gles usariam para cavar trincheiras?
27 Ales fariam uma cgrca de arame farpado?
28 Ales bateriam estacas antes de fazer a cgrca?
29 guantos dias os recrutas passariam no acampamento?
30 Eles fariam exeracios de tiro ao alvo?
31 Ales fariam exercicios de tiro com alvos de

surprgsa?
32 Ales levariam metralhadoras para 0 acampamento?
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LESSON 30

NOTAS GRAMATICAIS

CONDIC/ONAL

1 In English the Conditional is expressed by should and
would followed by an Infinitive:

Examples: We would like to read that book.

We should like to speak with them.

2 The Conditional in Portuguese is formed by adding the
following endings to the Infinitive of the verb:

eu IA
tu IAS

&le fA
nep films
vos IEIS
gles IAM

3 All verbs form the Conditional in this way except DIZER,
FAZER and TRAZER.

Examples:

ales comspliam nossa casa, mas acham que 4 muito pequena.
They youldt_m our housebut they think that it is too small.

NOs irlamos a Los Angeles, porem sao Francisco 4 mais perto.
We nyld_e_ to Los Angeles but San Francisco is nearer.

Eu.41Esaria aqui, mas nao posso, porque vao fechar a
agencia.
I would wait here but I cannot (do so) because they are
cliZing the agency.

21a gostaria de conhecer a cidade.
She would like to visit the town.

217



L.30

4 When could is used in English, Portuguese uses the cooldi4-
tioniiITThoder, followed by the Infinitive of tke MOJA
verb, when should is used, Portuguese uses the Conliti0061
f dever, also followed by the Infinitive of the main v0010.

5

Examples: We could arrive at three otclock.
N6i7EEEIEEE:gke_gAr s trgs,

They should see everything.
Ales aViTIiiiiTer tudo.

NCTE: AA mentioned previously, often, in converse 0
Portuguese, the Conditional forms are substituted by tke
Imperfett forms of the verb,

INSTEAD OP NoSis p9deriamos chegar s trgs.
Ales deveriam ver tudo,

THESE PQMXIS.ARE OFTEN USED:

Ns 22gLama_shmr As tree's.
Ales deviam ver tudo,

CONDITIONAL of DIZER FRAZER and TRAZER

DIZER FAZER TRAZER

eu diria faria traria
dirias farias trariasAtu

ele diria faria traria
nos dirlamos farfamos trarlamos
yos
eles

dirieis
diriam

farieis
fariam

trarieis
tratiam
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EXERC

LESSON 31

CIO'S DE APRESENTA00

L. 31

Francisco me convidou (convidou-me) para tomar uma
seasja mas nao convfdan FredeaCo (NAO o conv(dou).

0 sr. convidou o
Sim sr., eu o convide
cervejo.
Nio sr., EU NAO 0 conv

ara tomar uma cerveja?
i (convidei-o) para tomar uma

0 convidou
Sim srv ele
um cafe.
Nio sr., ;le

0 sr. e o
Sim sr.,
Sim sr.,
Nio sr.,

idei para tomar uma cerveja.

o sr. para
me convidou

NAO ME convid

tomar um cafe?
(convidou-me) para tomar

u para tomar um caf4.

convidaram o
o convidamos par

nos convidamo-lo para
nos NAO 0 convidamos p

para tomar uma bebida?
a tomar uma bebida.
tomar uma bebida.
ara tomar uma bebida.

Francisco sempre me leva (leva-me
dile.

0 sr. leva o para casa?
Sim sr., eu o levo (levo-o) para casa
Nio sr., eu NAO 0 levo para case,.

pars casa no carro

0 leva o sr. para casa?
Sim sr., gle me leva (leva-me) para casa
Nio sr., gle NAO ME leva para casa.

0 sr. e o levam o para casa?
Sim sr., nos o levamos para casa.
Sim sr., nos levamo-lo pars casa.
Nao sr., nos NAO 0 levamos para casa.

0 sr. e o levam o e o
Sim sr., nos os levamos para case..
Sim sr., nos levamo-los para casa.
Nio sr., nos NAO OS levamos para case..

1

para casa
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Francisco lissom a Frederico _(disse-lbe) que o

REELIKTEIJLIMISAROBLIES211.

0 sr. disse ao que o portuguis ficil?
Sim sr., en lhe disse (disse-lbe) que o portuguis
ficil.

0 disseAao sr. que o portuguis ficil?
Sim sr., ele me disse (disse-me) que o portuguis
ficil.

0 sr. e o disseram ao que o portuguis

ficil?
Sim sr.1, nOs pe dissemos (dissemos-lhe) que o
portugues e facil.

2 Francisco pede QUE Frederico lbe di o livro
(dE o livro a ile),

0 sr. pede que o lbe di o livro?
Sim sr., eu lbe pego (pego-lbe) QUE NE di o livro.

0 pede ao sr. QUI! LHE di o livro? (di o livro a

ile?)
Sim sr ile me pede (pede-me) QUE LHE di o livro.

0 sr. e o pedem que o lbes di os livros?
Sim sr., nos pedimos QUE NC6 di os livros.
Sim sr., dm lbe pedimos (pedimos-lbe) QUE NOS di

os livros.
0 sr. e o pedem que o e o lbes diem

os livros?
Sim sr., mis lhes pedimos (pedimos-lbes) otpE NC6
deem os livros.

3 Eu DEII/I Francisco ESTUDAR a 1
flIbAR a 1 sao.

0 sr. deixou o estudar a ligio?
Sim sr., eu o deixei estudar a ligio.
Sim sr., en deixei-o estudar a ligao.
Nio sr., eu N 0 0 deixei estudar a 1igio.

DEIXEI-O



0 deixou o sr. estudar a ligio?
Sim sr ;le me deixou estudar a liqio.
Sim sr 1e deixou.me estudar a lioo.

O sr. e o deixaram o estudar a li;io?
Sim sr nOs o deixamos estudar a ligio.
Sim sr., n6s defxamo.lo estudar a ligao.

O sr. e o
ligio?

Sim sr.,
Sim sr.,

deixaram o

126s os deixamos estudar a ligio.
71764177eiii1a estudar a Hoof.

lepetir com deixar comprar.

L. 31

estudar a

4 Aqui hi um livro muito bom sabre o Brasil. 0 livro tem
boas informag5es que serio muito dteis pars os senhores.
Os senhores deveriam ler este livro antes da viagem pima
o Brasil.

O que o senhor deveria ler?
Eu deveria ler um livro sabre o Brasil.

Quell deveria ler o livro?
Eu deveria ler o livro.

Porque o senhor deveria ler o livro?
Eu deveria ler o livro, porque o livro tea boas
informagaes sabre o Brasil.

Quando o senhor deveria ler o livro?
Eu deveria ler o livro antes de ir para o Brasil.

Porque o senhor deveria ler o livro antes de ir pars
o Brasil?

Eu deveria ler o livro, Wes de ir pars o Brasil
porque as informaçoes serao iteis.

0 que os senhores deveriam ler?
Nos deverfamos ler um livro sabre o

Quem dsveria ler o livro?
Nos deverlamos ler o livro.

Porque,os senhores deveriam ler o livro?
Nos deverfamos ler o livro porque o
inform:4es sabre o Brasil.

Quando,os senhores deveriam ler o livro?
Nos deveriaaos ler o livro antes de

Brasil.

livro tem boas

ir para o Brasil.
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Porque os senhores deveriam ler o livro antes de ir para
o Brasil?

NOs deverlamos ler o livro antes,,,de ir para o Brasil
porque o livro tem boas informagoes sabre o Brasil.

0 que seus colegas deveriam ler?
Ales deveriam ler um livro sabre o Brasil.

qiem deveria ler o livro sobre o Brasil?A
Meas colegas deveriam ler o livro sobre o Brasil.

Porque eles deveriam ler o livro sabre o Brasil?
files deveriam ler o livro sabre o Brasil porque tem
boas informs:1.0es sabre o Brasil.

Quando gles deveriam ler o livro sabre o Brasil?
ties deveriam ler o livro sabre o Brasil antes de ir
para o Brasil.

Porque eles deveriam ler o livro sabre o Brasil antes de
ir para o Brasil?

fles deveriam ler o livro sabre o Brasil antes de ir
para o Brasil porque o livro tem boas informa0es.

4
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LESSON 31

DIALOGO

quando chegou ao Brasil o Major Taylor viu que a

roupa que tinham,era muito pesada para o clima do

Rio. Por isso ele foi a uma loja comprar roupa

mais leveo

1 - Bom dia, o senhor desejava alguma coisa?
2 - Sim, desejava ternos leveso

3 - De linho, algodio ou tropical?
4 - Gostaria de ver todos.

5 - Sente-se, faz favor. que tamanho o senhor usa?

6 - Uso 38 (trinta e oito).

7 - (com virios ternos na mio) astes sio de um algodio

especial.
8 - (olhando os ternos) Parecem ser frescos. 0 senhor

tem algum terno de linho?

9 - Tenho alguns, mas nenhum no tamanho do senhoro

10 - Entio quero experimentar 8stes dois.

11 . Muito bemo Pode experimentar aqui. Tem espelho.
(o major experimenta os ternos.)

12 - As calcas estao um pouco compridaso

13 - Tem razioo NOs mandamos ajustaro que tal esti a

cintura?
14 - Um pouco apertada. Mande alargar um pouco, faz favor.

15 - Dobre o bravo quero ver se as mangas estio bem.

16 - Gostaria um pouco mais curtaso

17 - Vou,tirar dois centImetrot. 0 resto esti bem?

18 - Esta otimo. Preciso taMbem de camisas de manga curtao

19 - Aqui tem um bora sortimento, tstes padraes sio muito

bonitos.
20 - gpero esta de listas, esta de xadrez e estas dusts lisaso

21 - quer que mande a sua casa junto com os ternos? Estario

prontos na quinta-feira.
22 - Sim, melhoro Muito obrigadoo



L a .1.

LESSON 31

DIALOGUE

Upon arriving in Brazil Major Taylor found that the
clothes he had broughtwere much too heavy for Riots
climate, Consequently, he went to a store to buy
lighter clothes.

1 - Good mornirig, may I help you?
2 - Yes. I wadt some light suits.

3 - Linen, cotton or tropical?
4 - I should like to see all of them.

5 - Have a seat, please. What size do you wear?
6 - Thirty-eight,

7 - (holding several suits) These are of a special cotton.
8 - (examining the suits) They seem to be very cool. Have

you any linen suits?

9 - I have some, but not in your size,
10 - Then, I wish to try on these two.

11 - Very well. You may try them on here, there's a mirror.

(the major tries on the suits)

12 - The pants are a little long.

13 - You are right. Wetll fix that. Howts the waist?
14 - A little tight. Have them let it out a bit, please.

15 - Bend your arm. I want to see if the sleeves are all
right.

16 - I should like them a little shorter.

17 - Itll take off two centimeters. Is the rest all right?
18 - Very good. I also need some short-sleeved shirts,

6
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19 - Here is a good assortment. These patterns are very

pretty.
20 I want these striped ones, these checkered onec and

these two plain ones.

21 - Do you want me to deliver them with your suits?

They'll be ready thursday,
22 - Please do, Thank you very much.

7
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1

2

LESSON 31

EXERCfCIOS

0 rofessor PAZ o aluno ESCREVER a li io.
itssosslor o FAZ Fa-LO V a 1 io.

0 sr. faz o escrever a 1igio?
Sim sr., eu o fag() (fago-o) escrever a li;i0.
Nao sr., eu NAO 0 faço escrever a 14io.

O faz o sr. escrever a ligio?
Sim, sr., gle me faz (faz-me) escrever a ligio.

0 sr. e o fazem o escrever a 14io?
Sim sr., nOs o fazemos (fazemo-lo) escrever a licio.

O sr. e o fazem o e o escrever a lisic

Sim sr., mis os fazemos (fazemo-los) escrever a ligao.

Re vel-:Kaz

0 senhor usa camisa de xadrez com o uniforme?
Nio sr., eu nio uso canisa de xadrez com 0 uniforme.

Porque nio?
Nio uso porque 4 proibido.

O senhor usa camisas com manga curta ou comprida com o
uniforme?

Uso sempre camisas com manga comprida.
As canisas do uniforme sio de algodio?

Sim sr., as camisas do uniforme sio de algodio.
As camisas de algodao sio frescasZ

Sim sr., as canilas de algodao sao frescas.
0 uniforme do senhor e de tropical?

Nio sr., meu uniforme nio 4 de tropical.
Os uniformes verdes sao leves?

Nio sr., Os uniformes verdes nio sio leves.
Os uniformes verdes sao frescos?

Nio Sr., os uniformes verdes nio sio frescos.
que tamanho sao os ternos que o senhor usa?

Uso ternos
0 tamanho dos meus ternos 4

8
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Que tamanho sio as camisas que o senhor usa?
Uso camisas
0 tamanho das minhas camisas 4 .

O senhor experimenta as roupas antes de compra-las?
Sim sr., eu sempre experimento as roupas antes de

compra-las.

3 Os alunos escreveram um exercicio e deram-no ao professor.

Ales (o) deram-no ontem ou hoje?

ties (o) completaram-no depressa?

Quando (o) completaram-no?
Escreveram-no se) ou gfavaram-no tambem?
Ales estudaram a gramatica?
Estudaram-na em casa ou nas aulas?
Compreenderam-na bem?
Usaram-na corretamente nas aulas?

4 Esta caneta para mim? Sim sr., é para si.

O sr. pode trazer cafe para mim?
O sr. pode falar ao general por mim?

Quer,dar o exercicio a mim ou a outro professok?

Alguem falou em mim?
Ale disse que se lembrava de mim?

5 Estas flares sio para mim? Sim, sio para ti.

O que me perguntaste?
O que te respondi?
Eu (te) disse-te que comprei um chapéu para ti?
Esqueceste-te de comprar um café para mim?
Foste a Sao Francisco sem mim?
Porque te esqueceste de mim?
Ele (te) mandou-te dar gsse exercicio a mim?

9
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6 Joaquim nio tinha filme algum e foi compri-lo na cantina.

Onde fol comprar o filme?
Vai usa-lo agora?
Depois vai reveli-lo?
Pode traie-las para eu ver?
0 sr. tra-las (as traz) para a Escola ou para minha casa?
Mostramo-las aos outros alunos?
Emprestamo-las aos colegas para levarem pars casa?
Depois queremo-las todas de volts?

7 Valdemar vai comigo, Guiomar vai contigo e Ademar fica
consigo.

glues vai comigo?
Quest vai contigo?
Quem fica consigo?
Levo Valdemar comigo?

Sim, leva-o contigo.
Levas Guiomar contigo?

Sim, levo-a comigo.
Deixo Ademar consigo?

Sim, deixa-o comigo,
o cachorro, tra-lo (o traz) contigo?

trago-o comigo.

8 Nio podemos levar mais ninguem conosco. Om outros podem

ir convosco.

Pode levar mais algu4m convosco?
Quem vsi convosco tomar cafe?
Quer ir conosco a Sio Francisco?
Cs nossos filhos vio convosco para Portugal?
Quer ir conosco passar o carnaval no Rio?
Posso ir convosco a Los Angeles?

9 Um grupo de alunos daqui da escola iri visitar Sio Francisco
em setembro. Os senhores deveriam ir tambem porque Sio
Francisco e uma cidade muito bonita,

10
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Onde o senhor deveria ir?
Eu deveria ir a Sio Francisco.

Quando o senhor iria a Sio Francisco?
Eu iria a Sio Francisco em setembro.

Porque o senhor deveria ir a Sio Francisco?
Eu deveria ir a Sio Francisco porque 4 uma cidade
muito bonita.

Com quem o xenhor iria a Sio Francisco?
Eu iris a Sio Francisco com um grupo de alunos da
escola.

Onde ol senhores deveriam ir?
Nos deverlamos ir a Sio Francisco.

Quandoos senhores iriam a Sio Francisco?
N,os irlamos a Sio Francisco em setembro.

Porque,os senhores deveriam ir a Sio Francisco?
Nos deveriamos ir a Sio Francisco porque 4 um cidade
muito bonita.

Con quest ostsenhores iriam a Sio Francisco?
Nos iriamos a Sio Francisco cos um grupo de alunos
da escola.

Chde os alunos deveriam ir?
Iles deveriam ir a Sio Francisco.

Quando eles iriam a Sio Francisco?
fles iriam a Sio Francisco em setembro.

Porque ;les deveriam ir a Sio Francisco?
ties deveriam ir a Sio Francisco porque 4 uma cidade
muito bonita.

Com quem hes iriam a Sio Francisco?
fles iriam a Sio Francisco cosi um grupo de alunos
da escola.

11
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LESSON 31

LEITURA

FAZENDO COMPRAS NO RIO

0 Major Taylor, D. Mary e os filhos vio fazer compras

na Rua do Ouvidor, 0 major quer comprar roupa leve porque

a roupa que trouxe nio serve para o clima do Rio. D. Mary

quer comprar vestidos para ela e uns brinquedos para os

filhos. Enquanto D. Mary vai fazer estas compras o major

aproveita para comprar roupa para gle,

1 Onde a familia Taylor vai fazer compras?
2 0 que o major quer comprar?
3 Porque gle quer comprar roupa leve?
4 0 que D. Mary quer comprar?
5 Ales fazem as compras juntos?

0 caixeiro da 1oja onde o major faz compras, traz

muitas pegas de roupa para o major ver. 0 major quer ver

ternos leves de linho, algodio ou tropical. Ale prefere

um terno de linho, mas na loja nio hi nenhum no tamanho

ale. Ele acha os ternos de tropical muito quentes, por

isso nio compra nenhum. No entanto gle gosta dos ternos

de algodio e compra dois.

12
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6 0 que faz um caixeiro?
7 0 caixeiro da loja onde o major az compras,

era bom?
8 Porque o senhor acha que o caixeiro (nio) era bom?

9 0 que oAmajor queria comprar?
10 Porque ele queria comprar ternos leves?

11 De que eram os ternos que o major experimentou?

12 0 majorjneferia ternos de linho?
13 Porque ele nio comprou ternos de linhor
14 Qne tamanho sio os ternos que o Major Taylor usa?

1.5 Porque o major nio comprou o terno de tropical?
16 Qnantos ternos de algodio 81e comprou?

Nas tardes a Rua do Ouvidor e a Avenida Rio Branco

estio segue cheias de gente. Os cariocas gostam de passear

pelas ruas e olhar as vitrinas com as atimas novidades da

moda. As lojas que aqui se encontram podem competir com as

melhores de Londres, Nova Iorque, Paris, Roma e outras

grandes cidades. Nesta zona tambem existem mnitos cafes e

a famosu Confeitaria Colombo, onde depois das compras o

major leva a fanilia para comer um sorvete.

17 Qual 4 o aspecto da Rua do Ouvidor e da Avenida
Rio Branco durante a tarde?

18 Os cariocas estam de passear por estas ruas?

19 0 que eles veem nas vit,rinas?

20 Estas lojas sio comparaveis As de outras grandes
cidades?

21 H. muitos cafes nesta zona?
22 Como se chama a confeitaria onde o major leva a

familia?
23 0 que eles vio comer na confeitaria?
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LESSON 32

EXERCfCIOS DE APRESENTAcX0

1 0 professor diz a um &Juno:

Faga o favor: Levante-se.
Ande atg a pedra.
liEleva seu nose.
'Lela o que escreveu.
Volte para sua cadeira.

Muito obrigado.

UM aluno diz a outro aluno:

Faga o favor: Levante-se.
riazia porta.
Ma a porta.

iTh da sala de aula.
Entre na sala de aula.
NEW a porta.
Wale" para sua cadeira.
TaTi.se.

Muito obrigado.

Continuar com outros alunoss

Faga o favor: Levante-se.
AncfrVT"ti pedra.ieva os numeros de 1 a 10.
Lela os nimeros.
Volte pars sua cadeira.
Sente-se.

Obrigado.

Faga o favor:

Cbrigado.

14

Leve seu 1ivro ao (aluno).
Abra na pagina
Mostre a pagina a ele.
Pergunte a ele o que esti

na pagina
Feche o 1ivro.
Volte para sua cadeira.
Sente-se.
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2 Praticar os verbos abaixos num exercicio semelhante ao
numero le

Andar Pagar
Atravessar Parar
Correr Passar
Descer Pedir
Esperar Perguntar
Ir Subir

3 Passar as frases seguintes do presente do indicativo
para o imperativoe

Exemplo: En chego A Escola is sete e meia.

CHEGUE A Escola la sete e meia.

CHBQUEM I Escola is sete e

En conto ate dez.

En entro na sala de aula pela
porta do corredor.

Eu falo portuguis.

Eu you ao bancoe

En tiro o chapels quando entro
na

En aprendo uma ligio por dia.

En bebo vinho.

Eu como pio.

Eu escrevo uma carta.

En ando poucoe

Eu levo o livro ao capitio.

15



Eu mostro o livro ao capitio.

Eu abro a porta.

Eu pego trco ao motorista do anibus.

Eu saio da sala.

Eu sirvo goiabada.

Eu ougo o professor.

1 6
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LESSON 32

DIALOGO

0 Major Taylor achou um &Um° barbeiro no Rio. Ale

vai la de duas em duas semanas para cortar ou aparar

o cabelo.

1 - Entio o que hi de novo hoje, Sr. Silva?

2 - Pouca coisa, sr. major. 0 senhor 0 que conta?

3 - Nada. Paz muito calor Irje. Demora muito?

4 - Nio senhor. A sua vez e logo a seguir.

5 - Me dg o 'Norreio da Manhi", faz favor.

6 . Aqui esta. Hoje nio quer ver "A Carets"?

7 - Oh, aim, absolutamente. Obrigado.
(o major li os jornais)

8 - Pronto, sr. major. Paz favor. Como deseja o cabelo

hoje?

9 - Corte bastante atria e dos lados.

10 - E nada por cima?

11 - Nio, por cima deixe assim.

12 - Vire um pouquinho a cabeca, faz favor.

13 - (para o engraxate) Engraxe,meus sapatos.

14 - (mostrando no espelho) Bata bem assim, sr. major?

15 - Tire um pouco mails na nucat
16 - Perfeitamente. quer champ*?

17 - Hoje nio. Passe uma Glostora, faz favor.

18 - Nio quer fazer a barba hoje?

19 - Nio obrigado, fag() em casa. Empreste-me seu pente,

por favor.
20 - Deseja mais alguma coisa, sr. major?

17
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21 - Sim, me dg um frasco de Aqua Velva.
22 - Grande ou pequeno?

23 - Um,pequeno. (pagando) Aqui esti. Entio ate
proximal.

24 - Passe bem, sr. major, e muito obrigado.

18
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LESSON 32

DIALOGUE

Major Taylor found an excellent barber in Rio. He

goes to him every two weeks to get a haircut or a

trim.

1 - What's new today, Mr. Silva?
2 - Not much, major. What do you know?

3 - Nothing. It's very hot today. Will it be long?

4 - No, sir. You!re next.

5 - Hand me the "Correio da Manhi", please,

6 - Here you are. Dontt you want to see the "Careta"

today?

7 - Sure, Thank you.

(the major reads the papers)

8 - Ready, major. Please (pointing to the chair). How

do you want it today?

9 - Take quite a bit off the back and the sides,

10 - Nothing from the top?

11 - No, Leave the top as it is.

12 - Turn your head a little, please,

13 - (to the shoe-shine boy) Give me a shoe shine.

14 - (holding a mirror) Is it all right, major?

15 - Take a little bit more off the back of the neck.

16 - Certainly. Do you want a shampoo?

17 - Not today. Just some Glostora, please,

18 - Don*t you want a shave?

19
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19 - No, thank you. Itll shave at home. Lend me your

comb, please.
20 - Anything else, major?

21 - Yes, Give me a bottle of Aqua Velva.

22 -

23 -

24 -

Large or small?

Small. (paying)
time,
Keep well, major

Here. Well, Itll see you the next

and thank you very much.
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L. 32

LESSCN 32

EXERCfCICS

Francisco MANDA o barbeiro APARAR ocabeinda
o en raxate

sco o MANDA MANDA-0 APARAR o cabelo e o MANDA
Franc

A 0 ENG os sa atos.

0 sr. manda o
Nio sr.,

0 sr. manda o
Nio sr.,

0 sr. e o
srs.?

Nio sr.,

0 sre e o
Nio sr.,

aparar o cabelo?
en NAO 0 mando aparar o cabelo.

engraxar os semi sapatos?

en NAO 0 mando engraxar os neus sapatos.

mandam o engraxar os sapatos dos

=Ss NAO 0 mandanos engraxar os nossos sapatos.

mandam o e o aparar o cabelo?

nOs NA() OS mandamos aparar o cabelo.

Repetir com EARIEE.LiEpar o terno e cortar o cabelo.

2 late refataLLIREMAlle....U16.AL2242:1110

0 sr. traz uma cadeira para nim?
Sim sr., eu trago uma cadeira para si.

0 sr. pode dar os deveres de casa pars min?

0 professor falou em slim?

0 sargento falou de mim?
Eats carta e para mim?
2ste safe 4 pars mim?
21e fez a ligio por mini?
Sle assinou por mim?

Notas Nio se usa a preposigio SEM com o pronone SI.

vez desta expressio usa-se SEM 0 SR., A SRA.

21
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3 Passar os verbos em letras maitisculas do presente do
indicativo para o singular e plural do imperativo.

Exemplo: Eu DOU o livro a
0 sr. DEU o livro a ------?

Nio sr., eu nio DE1 o livro a
Entio, D2 o livro a

Dnu a miquina fotogrifica a Joio.
DOU o enderego ao motorists.
DOU uma gorjeta ao motorists.

E STOU aqui de tarde.
Nio EMU is amanhg.
E STOU bem preparado para a suit.

PONHO a cadeira perto da janela.
PONHO o livro em cima da mesa.
PONHO o sobretudo porque esti frio.

VOU ao banco de taxi.
VOU ao centro da cidade de anibus.
VOU ao correio.

QUER° abrir o livro.
QUERO atravessar a ma.
quEm assinar aqui.

SOU mais realista.
SOU feliz.
SOU bom soldado.

4 Depois de o professor ler o aluno repetiri as frases
completas no plurak.

Vi ao Forte de Santa Maria.
Apresente-se ao Cap. Pereira na Sede do Comando.
Fags, o exam midico.
Entre na fila pars receber o equipamento.
Saiba limpar o fuzil.
Fique em posigio de sentido.

22



V

Pao continincia a bandeira.

Leia a ligio sabre Portugal.
Diga qual e a capital de Portugal.

Convide o para jantar.
Reserve UM& mesa no restaurante.
Escolha os pratos no menu.
Saiba qual 4 o peixe mais fresco.
Pega salada de camario.
De um* gorjeta to gargon
Pague na caixa

Aserte o passo
Va ao acampamento
Ponha 0 capacete.
Carregue a mochila
Di o cantil ao seu amigo.
Arne a barraca.
Durna.

5 0 professor on um aluno diz a outro alunos

Fags o favor:

QUEIRA se sentar.

Pao o favor:

QUEIRA se sentar.

Fasa o favor:

Levante-se.
Pegue seu livro.
Vi ati a cadeira do
Di o livro to
Pssa o livro ao
Va para sua cadeira

Levante-se
Psgue seu chap4u
Va at4 a cadeira do
Di o chapeu,ao
Pssa o chapeu to
Va para mina cadeira.

Levante-se
vi at4 a cadeira do
Tire o dinheiro do bolso

23
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LESSON 32

LEITURA

NA BARBEARIA

0 Major Taylor tinha um citimo barbeiro no Rio. Como

gle tinha aparelho eletrico e fazia a barba em casa 1;6 ia

ao barbeiro de duas em duas semanas para cortar ou aparar

o cabelo. Qpando entrava na barbearia o major abria uma

revista e lia ate chegar a sua vez. As revistas que gle

preferia eram "A. Careta" e "0 Cruzeiro", Dos diirios gle

preferia o "Correio da Manhi",

1 0 Major Taylor tinha um bom barbeiro?
2 Ale fazia a barba em casa?
3 De quanto,.em quanto tempo gle ia ao barbeiro?
4 Para que ele ia ao barbeiro?
5 Qpe revistat gle lia na barbearia?
6 Qpe jornal ele preferia?

Quando a sua vez chegou o major sentou-se na cadeira

do bafbeiro e disse que queria o cabelo curto atris e dos

lados. Chamou o engraxate e mandou-lhe engraxar os

sapatos. Quando o Sr. Silva acabou de cortar foi buscar

um espelho e perguntou se o cabelo estava bem, 0 major

pediu para cortar um pouco mais na nuca.
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7 Quando o major se sentou?
8 Onde gle se sentou?
9 0 que gle disse ao Sr. Silva?

10 Para que gle chamou o engraxate?
11 0 que fez o Sr. Silva quando acabou de cortar o

cabelo?
12 0 que gle perguntou ao major?
13 0 major achou que o cabelo estava bem?

0 major nio quis champ6 mas pediu ao barbeiro para

passar uma Glostora. 0 Sr. Silva perguntou ao major se

queria fazer a barba e gle respondeu que fazia em casa.

Depois pediu um frasco pequeno de Aqua Velva. Pagou tudo

e deu uma gorjeta ao Sr. Silva e outra ao engraxate.

14 0 major quis champti?
15 0 que gle pediu ao barbeiro?
16 Porqueo major nio quis fazer a barba?
17 0 que ele comprou?
18 A quem gle deu gorjetas?
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LESSON 32

NaTAS- GRAMATICAIS

IMPERATIVE

1 The imperative or command form is the tense used to give
orders and to make requests.

2 Tte endings of the imperative of the regular verbs are:

1st Conj. 2nd Conj. 3rd Conj.

3rd pers. sing. B A A
3rd pers. pl. EM AM AM

o senhor, vocg
os senhores, voces

o senhor, voa
os senhores, voas

1ST CONJUGATICH 2NE1 CONJUGATION

FAL - E
FAL - EM

VEND - A
VEND - AM

3RD CONJUGATION 4711 CONJUGATICH

PART - A PONHA
PART - AM PONHAM

3 The following verbs have irregular imperatives:

DAR Dg
DgEM

ESTAR ESTEJA
ESTEJAM

HAVER HAJA (1)
HAJAM



IR

QUERER QUEIRA (2)
QUEIRAM

SABER SAIBA
SAIBAM

SER SEJA
SEJAM

Examples: PCINHA a carta no correio.
Mail the letter.

DiEM-me uma carona.
Give me a ride.

ESTEJA na estagio is 10 horas.
Be at the station at 10 o'clock.

HAJA pax.
Let there

VA para o
Go to the

QUEIRA se
Sit down,

be peace.

escrit6rio.
office.

sentar.
please.

SAIBA as datas de
Know the dates by

cor.
heart.

L. 32

SEJA cavalheiro.
Be a gentleman.

(1) The imperative form of HAVER, is used in expressions such
as, Let there be light, BAJA luz.

(2) The imperative form of QUERER, is used with other verbs to
indicate a polite but positive request, similar to the
English, Be seated, wEIRA se sentar.

27



L. 33

LESSON 33

EXERCfCIOS DE APRESENTKAO

1 Dar respostas afirmativas e negativas

Joao 4 tao alto como Pedro.

Joao 4 tio alto como Pedro?
Sim, Joao 4 tao alto como Pedro.
Nio, Joao nio 4 tao alto como Pedro.

0 senhor 4 tao alto como o
0 4 tio alto como o
0 senhor e tao alto como sua senhora?
Sua senhora e tao alta como o senhor?
Seus filhos sio tio altos como o senhor?
Suas filhas sio tao altas como sua senhora?
0 edificio da ONU e tio alto como a Estitua da Liberdade?
Sua casa 4 tio alta como a casa do
A casa do 4 tio alta como a casa do ....?

0 Cadillac 4 mais comprido que o Volkswagen?
Sim, o Cadillac e mais comprido que o Volkswagen.

A 5a Avenida 4 mais comprida que a Broadway?
0 Amazonas e mais comprido que o Mississippi?
A estrada 66 4 mais comprida que a 80?
Um porta-aviSes 4 mais comprido que um submarino?
Esta parede 6 mais comprida que aquela?
0 Fiat 4 mais comprido que o Chevrolet?
Esta livio 4 mais comprida que a 32?
0 "Hamlet" 4 mais comprido que o "Macbeth"?

3 0 parto de Nova Orleas 4 menos importante que o de Nova
Iorque?

Sim, o parto de Nova Orleis 4 menos importante que o
de Nova Iorque.
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0 trifiso aqui 4 menos intenso que na sua cidade?
A California e,menos chuvosa que a FlOrida?
0 Novo Mexico e menos quente que o Arizona?

4 0 clima de Sio Francisco 4 melhor que o de Nova Iorque?
A cerveja 4 melhor que a
0 Cadillac e melhor que o Buick?
0 verio em Nova Iorque 4 pior que no Rio?
()Texas 4 maior que o Alasca?
0 Brasi1,4 maior que a Argentina?
Chicago e maior que Los Angeles?
A Hblanda e menor que a,Franca?
Miami 4 menor que Filadelfia?
Hi mais habitantes na China que na India?
Hi mais hoteis em Nova Iorque que em Boston?
H4 menos alunos aqui do que no departamento de italiano?
Ha menos soldados agora do que durante a guerra?
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LESSOW 33

DIALOGO

Qtjando Ant&tio e Roberto acabaram o treinamento
basico de unidade receberam ordens para servir no
estrangeiro, como metbros de uma unidade de combate.
Algum tempo depois da chegada ao estrageiro foram
fazer manobras em Rilhafoz.

1 - Batas manobras sio piores que guerra de verdade.
2 - A mesmo. Viu o ataque da artilharia inimiga?

3 - Sim. Foi um ataque,bem langado.
4 - Realmente nio esperavamos uma ofensiva daquelas

5 - Quase tivemos que tbandenar as nossas posisiies!
6 - 20 verdade. Pot pouco nao consegulamos repelir o

inimigo...

7 - Mas o,nosso plano provou ser mais eficiente que o d81es.
8 - Nio ha dilvida que foi um plano bem delineado!

9 - Nhe foi tudo previsto. Ate asincursaes e emboscadas
inimigas.

10 - Assim come as nossas camuflagens, trincheiras, ninhos
de metralhadora, campos de minas, etc.

11 - Sabe quantos dias vamos ficar em manobras?
12 - Nio sei ao certo...Mas ainda continuam a chegar mais

unidades.

13 - Parece que verdade porque tambem me disseram que
tinham chegado tropas especiais.

14 - Sim Companhias de cagadores e tropas de assalto
anfxbias.

15 - Mais tarde vamos saber quando salmos daqui.
16 - claro1 Nio vale a pena pensar nisso agora.

17 - Entio; ate ji!
18 - Ate ja!
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LESSON 33

DIALOGUE

Upon finishing their basic training, Antonio and
Roberto received orders to serve abroad, as members
of a combat unit. Some time after their arrival
overseas they went on maneuvers in Rilhafoz.

1 - These maneuvers are worse than real war.
2 - Thatts right. Did you see the attack by the enemy

artillery?

3 - Yes. It was a well launched attack.
4 - Indeed we wererittexpecting such an offensive,

5 - We almost had to abandon our positions.
6 . That's right. We could hardly repel the

7 - Bui our plan proved to be more efficient
8 - Therets no doubt that it was a well laid

9 - Everything was foreseen on
incursions and ambushes.

10 - As well as our camouflages,
nests, field mines, etc.

11 - Do you know how long you're
12 - I dontt know for sure. But

arriving.

enemy.

than theirs.
out plan.

it. Even the enemy

trenches, machine-gun

going to stay on maneuvers?
more units are still

It seems true, Besides I was told that more special

troops had arrived.
Yes. Ranger companies and amphibious troops.

15 - Wetll find out later when we leave here,

16 - Of course. It's useless to think about that now.

17 - Then, Itll see you later.
18 - See you later.
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LESSON 33

EXERCICI OS

1 0 que 4 treinamento bisico de unidade?
Treinamento basico de unidade e o treinamento que
os recrutas recebem depois do treinamento individual.

0 senhor fz treinamento basico de unidade?
Sim sr., fiz.
Nao sr., nao fiz.

Todos os recrutas fazem treinamento bisico de unidade?
Sim sr., todos os recrutas fazem treinamento bisico
de unidade?

Todos.ps recrutas servem no estrangeiro?
Nao sr., nem todos os recrutas servem no estrangeiro.

Todas as tropas que estio no estrangeiro fazem munobras?
Nio sr nem todas as tropas que estio no estrangeiro
fazem manobras.

2 Durante as manobras os soldados sempre usam camuflagens?
Sim sr., durante as manobras os soldados sempre usam
camuflagens.

Ct soldados tamb4m cavam trincheiras?
Sim sr., tambem cavam trincheiras.

Tambem fazem ninhos de metralhadora?
Sim sr., tambem fazem ninhos de metralhadora.

Fazem campos de minas?
Sim sr., fazem campos de minas.

3 Durante as manobras os senhoreE preparam planos de ataque?
Sim sr., durante as manobras nos preparamos planos de
ataque.

Os senhores preparam incurs6es?
V.m, sr., preparamos incursiks.

Tambem preparam emboscadas?
Sim sr., tambem preparamos emboscadas.

Cs planos que fazem geralmente provam ser eficientes?
Sim sr., os nossos planos geralmente provam ser
eficientes.
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Os planos de ataque geralmente sio bem delineados?

Sim sr., os planos de ataque geralmente sio bem

delineados.
E os ataques geralmente sio bem langtdos?

Sim sr., os ataques geralmente sao bem langados.

4 As tropas inimigas abandonam as suas posigaes?

Sim sr., is vgzes as tropas inimigas abandonam as

suas posiOes.
Elas nao conseguem is vhes repelir o ataque?

Sim sr., is vgzes elas nio conseguem repelir o ataque.

Quando os senhores lanom a ofensiva, de dia ou de noite?

As vhes langamos a ofensiva de dia., outras vhes
de noite.

Qpando os senhores lanom artiflcios iluminantes?

Lancamos artiflcios iluminantes de noite.

Qpando as tropas inimigas vgem o artiffcio iluminante,

langam-se por terra?
Sim sr., quando elas veem o artificio iluminante

Ia.:Kam-se por terra.

5 Transforme as frases abaixo segundo o exemplo dado:

Exemplo: Maria 4 BONITA Dulce a) Maria 4 MAIS BONITA
DO (gm Dace.

b) Maria 4 MENOS BONITA
DO QUE Dulce.

c) Maria 4 TAO BONITA
COMO Dulce.

Os blrasileiros sao ALTOS os portugases.
Estas camisas sio BOAS aquelas.
Joao tem DINHEIRO Pedro.
Os alunos de portugugs escrevem EX1ROfC106 os de frances.

A comida hoje esta RUIM a de ontem.

As salas ficaram LIMPAS as varandas.

Seus lapis sio PEWENOS os meus.
Os Onibus andam DEPRESSA os trens.

Sua irmi 4 GRANDE a minha.
lle comprou PASSAGENS os senhores.
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6 Joio 4 mais alto clue Pedro.

0 sr. 4 mais alto que o
0 ( mils alto que o sr.? etc.

Repetir com etc.

Joio 4 menos alto clue Pedro.

O sr. 4 menos alto que o
0 4 menos alto que o sr.? etc.

Repetir com forte feliz saudivel, etc.

O carro de Joao 4 mais novo_que o de Pedro.

O seu carro 4 mais novo que o do
O carro do e asia novo que o do sr.? etc.

Repetir com menos comume pesado.

Os savtos de Joio estio mais folgsdos que os de Pedro.

Oa seus sapatos estio mais folgados que os do
Os sapatos do estio mais folgados que os do sr.? etc.

Repetir com menos apertadoss

O clims de Sio Francisco 4 mais agradivel que o de

1.1221-12WIt

o clima de sua cidade natal 4 mais a radivel que o clima
daqui?
0 clima da cidade natal do 4 mais agradivel que o
clima daqui? etc.

0 clima daqui 4 melhor que o de sus cidade natal?

0 clima da cidade natal do 4 melhor que o cilia
daqui? etc.

Repetir com pior.

0 trifego de Nova Iorque 4 maior ou menor que o de sua cidade

0 trifego de Nova Iorque 4 maior ou menor que o da natal?

cidade natal do ? etc.
Repetir com melhor e pior.
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LESSON 33

LB1TURA

NUM CAMPO DE MANORRAS

Quando AntOnio e Roberto acabaraa o treinamento bisico

de unidade receberam ordens part servir no estrangeiro come

membros de UM* unidade de combate.

Algum tempo depois da chegada so estrangeiro, foram

fazer manobras en Rilhafoz. Como eras solados movos,

essas manobras pareciam guerra de verdade.

1 Como se chamam os dois recrutas?
2 Que treinamento 81es acabaram?
3 Que ordens 81es Ieceberam?
4 En que unidades eles serviram?
5 quando 81es foram fazer manobras?
6 Onde 81es foram fazer manobras?
7 S1es cram soldados ve1hos?
8 0 que pareciam essas manobras?

0 ataque da arti1haria inimiga foi tio bem langado

que 81es quase tiveram que abandonar as suas posigOes.

E como nio esperavam uma ofensiva daquelas, por pouco nio

conseguiram repelir o inimigo.

0 piano de defesa, porem, foi muito bem delineado.

N8le tudo foi previstot as camuflagens, as trincheiras,

os ninhos de metralhadora, os campos de minas, etc.

E ate as incurscies e emboscadas inimigasl
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9 Como foi o ataque da artilharia inimiga?
10 Ples tiveram que abandonar as suas posiOes?
11 Piles esperavam uma ofensiva daquelas?
12 Pies repeliram o inimigo facilmente?
13 Como foi o piano de defesa?
14 0 que, foi previsto ngle?
15 Tambem foram previstas as incursOes e emboscadas?

Pies nio sabem ao certo quantos dias vio ficar em

manobras. Mas Antanio ouviu dizer que continuam a cbegar

mais unidades. E Roberto acha que deve ser verdade porqu...1

tambem lbe disseram que tinham cbegado tropas especias.

Certamente companhias de cagadores e tropas de assalto

anflbias. Mais cedo ou mais tarde gles vio saber quando

acabam as manobras. Agora nio vale e pena pensar nisso.

Todos os exercitos fazem geralmente manobras uma vez

por ano. Pies tem que estar preparados para qualquer

ataque de surprgsa ou outra eventualidade.

16 Antanio e Roberto sabem quantos dias vio ficar
em manobras?

17 0 que Antonio ouviu dizer?
18 Roberto acha que deve ser 7erdade?
19 Porqug?
20 Qpe tropas cram essas?
21 Os cagadores sio tropas de infantaria?
22 0 que sio tropas anflbias?
23 Quantas vgzes por ano hi geralmente manobras?
24 Para que sao as manobras?
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LESSON 33

NMAS GRAMATICAIS

COMPARATIVES

(Graus de comparagio dos adjetivos)

1 Starting from the positive (John is intelligent) there

are three levels of comparatives:

a,
b.

C.

Equality - John is as intelligent as his

Superiority - John is more intelligent than

brother.
Inferiority - John is less intelligent than

father.
his

he thinks.

In Portuguese these comparatives are formed as follow:

a. Equality (Comparativo de igualdade) Joao 4

tio inteligente como seu pai.

b. Superiority Tamparativo de superioridade) Joio

e mais inteligente (do) c e seu irmio.

c. Inferiority caiiarativo de inferioridide) Joio

e menos inteligente (do) me. 81e pensa.

NOTE: The use of do before sat.te is optional.

TAO . COMO is used to express qual344;

TANTO (dr:7. COMO is used to express quantity.

Examples: A casa dele tio boa como a nossa.

A casa dele tem tantos quartos como a nossa.

2 The following adjectives have special forms for the

comparative of superiority:

bom, boa, bons, boas

mau, ma, maus, mas
grande Arandes
pequeno/s, pequena/s
muito/s , mui ta/s
pouco/s , pouc
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large,
small,
many,
littl-

big, great
little
much
, few
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melhor, melhorem better
pior, piores worse
maior, meioses greater
menor, menores smaller
mais more
menos less I fewer

o chio da sale de visite 4 melhor (do) que o (chio) da
sale de jantar.
The floor of the living room is better than the floor of
the dining room.

NarE: Chio may be repeated in the second clause, but
usually 0 is sufficient (similar to the one in
English).

Neu carro 4 pier (do) que o dale.
My car is worse than his.

Minha casa 4 maior (do) que a de Maria.
My house is larger than Mary's (house).

o porio da minha case 4 menor (do) que o da case de

Maria.
Tbe basement of my house is smaller than the basement
of Maryts house.

Hi main professaires de francEs (do) que professares
de portuguis.
There axe more French teachers than Portuguese
teachers.

Vieram menos visitantes hoje (do) que ontem.
Less varfUis came today than yesterday.
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EXERCfCIOS DE APRESENTA00

1 Exercicio pritico com objetos (lipis, livro,
pars, determinar: 2 Aaior, 2 senor, 2 melhor,
maim curto (o menos comprido), o mais velho,
(o menos veao).

L. 34

borracha, etc.)
pior,
mais novo

2 Joio 4 o aluno mais alto da sala.

Quern 4 o aluno maim alto da sala, o sr. on o
Ensou o fluno maim alto da sala.
0 e a aluno mais alto da salsa etc.

Quern 4 o maim alto, o ou o
O 4 2 mais alto.

Pedro 4 o aluno mais baixo da

Qum' 4 2 slum maim baixo da sala, o sr. on o
En son o mais baixo da sala.
0 0 maim baixo.

Joie 4 e aluno maim magro da sac,

quern 4 o mais sagro, 0 sr. ou o ?
En aou o mais magro.
O 6-4 o maim magro? etc.

Quern i o maisomagro, o ou o ?

O e o mais magro.

Repetir com sordo, forte, fraco, pgisst, velho.

3 Nova 1w/clue 4,a maior cidade dos EEUU.

Qual 4 a maior cidade do Brasil?
Qual 4 a maior cidade de Portugal?
Quill 4 a maior cidade do Mexico?
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4

5

Qual I a cidade mais velha dos EEUU?
Qual e a capital mais velha do Brasil, Bahia, Rio de Janeiro

ou Brairlia?
Qual 4 a mais nova?

Qual
Qual s
QUal S
Qual e

a mais bonita, Nova Iorque ou Sio Francisco?
a menos bonita, Nova Iorque oujittsburg?
a mais limpa, Nova Iorque ou Sao Francisco?
a mais suja, o Rio de Janeiro ou Brasilia?

0 r4dio da Or aniza io das Na ges Unidas (CNU)
pred o Chrysler e o EvAreStos.

Qual o mais alto, o pridio Chrysler ou o da ONU?
Qual e o mais alto, o Empire State ou o Chrysler?

0 pr4dio da ONU 4 muito alto?
0 predio da ONU 4 altissimo?
O pr4dio Chrysler 4 altissimo?
O Empire State 4 altissimo?

Qpal 4 o mais alto de todos?

Com acidentes do terren2.comosicax.montgamuctEsEncl
ou estradas, pontes redios etc, usando extremasente.
aallavamente e a terminacao S IMO!.

grande, pequeno, curto, estreito, alto, longe, perto,
novo, velho, escuro, claro, espagoso, quente, frio,
belo.

O rio Nilo.4 extremamente longo?
0 rio Nilo 4 longuissimo?

A foz do rio Amazonas i estremanente larga?
A foz do rio Amazonas e larguissima?

0 clima da AnazOnia 4 excessivamente quente?
0 clima da Anazonia e quentissimo? etc.
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6 A Ba Brid e mede 22 720 es de cou.rimento.

A Gol n Gate mede 8 -11,....pes de comprimento.

A Bay,Bridge 4 mais comprida que a Golden Gate?
Qual e a mais comprida?

0

A Bay Bridge e extremamente comprida?
A Bay Bridge 4 compridissima?

Os dois vios (s ans maiores da Ba Brid
pes cada. 0 vao da Golden Gate mede 4. J2itt.

L. 34

e medem 4.620

Os vios da Bay Bridge sio maiores que os da Golden Gate?
Que eonte tem os maiores vios?
Os vaos da Bay Bridge sio extremanente compridos?
Os vios da Bay Bridge sio compridissimos?
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LESSON 34

DIALOGO

0 Major Taylor conversa com o Capitio Andrade sabre
o clima do Brasil.

1 - Como 4 o clima nas outras reWies do Brasil?
2 - Depende da regiio. No norte e.tropical.

3 - E no suip.?
4 - No sul e sub-tropical ou temperado.

5 '- 0 Brasil tem primavera, verio, outono e inverno como
nos EXUU?

6 - Tearicamente tem; mas nio sio muito diferentes.

7 - quer dizer nio hi mudano de esta5io?
8 - qmase que nao hat.

9 - assim em todopo Rats?
10 - Bem,Ano norte so ha duts eetagaess a das cbuvas e a

da seca.

11 - E no sul tamb4m 4 assim?
12 - Nio, no sul notam-se bem nais as esta0es.

13 - quando 4 a estaiio das chuvas?
14 - Depende da regiao. No norte e de marco a amisto.

15 - E no sul?
16 - E de novembro a fevereiro.

17 - N9 Brasil ha tempestades como as que temos na FlOrida?
18 - Ha,sirn. Tempestades tropicais, com trovoada e

relampagos.

19 - E hi nevoeiro?
20 - Sim, em algumas regiOes do sul hi bastante nevoeiro.
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21 - E hi neye e geada?
22 - Geada ha, mas neve so no extreno sul e muito raranente.

23 - Hi furadies e terremotos?
24 - Nunca ouvi falar de furaciies ou terremotos no Brasil.

25 - Entio,de uma_maleira geral o clima do Brasil 4 nuito
agradIvel, nao e?

26 - Sin, e muito.bom. Para min 4 ideal.
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LESSON 34

DIALOGUE

Major Taylor talks to Captain Andrade about the
climate in Brazil,

1 - How is the climate in the other areas of Brazil?
2 - It depends on the area. .1.tt5 tropical in the north.

3 - And in the south?
4 - In the south is sub-tropical and mild.

5 - Does Brazil have spring, summer, autumn and winter
as in the U.S.A.?

6 - Theoretically yes, but they arenft too different.

7 - Do you mean that there is no change in seasons?
8 - Almost none.

9 - Is it like that throughout the country?
10 - Well, in the north there are only two seasons:

the rainy and the dry season.

11 - And in the south, is it like that, too?
12 - No, in the south the seasons are much more noticeable,

13 - When is the rainy season?
14 - It depends on the area. In the north it's from

March to August.

15 - And in the south?
16 - It's from November to February.

17 - In Brazil are there storms like those we have in
Florida?

18 - Yes, there are. Tropical storms with thunder and
lightning.

19 - And do you have fog?
20 - Yes, in some parts of the south there is plenty of fog.
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21 - And do you have snow and frost?
22 - We have frost, but snow only in the deep south and

very seldom.

23 - What about hurricanes and earthquakes?
24 - I've never heard of hurricanes and earthquakes in

Brazil.

25 - Then, generally speaking,
very pleasant, isn't it?

26 - Yes, itts very good. For

45
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LESSON 34

EXERCiCIOS

Os anibus de Nova Iorque andam mais cheios que os
de sua cidade natal?
Os anibus de Nova Iorque andam mais cheios que os
da cidade natal do ? etc.

RevAir com treime

o Mbseu Smithsonian maior que o Museu Young
de Sao Francisco?
0 Museu Smithsonian e menor que o Museu Young
de Sao Francisco?

Oa museus de sua cidade natal sio maiores ou senores
que o museu ?
Os museus da cidade natal do sio maiores ou
menores que o museu ? etc.

0 sr. estudou mais de 20 1346es por semana?
0 estudariali-de 20 1igfies por semana?
etc.

0 sr. estudou menos de 10 ligiies por m8s?

0 estudou menos de 10 licoes por mes? etc.

2 Usar as frases seguintes, modificando-as para que gle,

nOs e gles taMbem possam ser exercitados.

O senhor ji leu artigos sabre 0 Brasil?
Sim sr., eu ja ii muitos artigos sabre o Brasil.

O senhor len os artigos em jornais?
Sim sr., ii. em jornais e em revistas tamb4m.

O senhor aprendeu muitas coisas sabre o Brasil que o

senhor nio sabia?
Sim sr., aprendi muitas coisas interessantes,

0 senhor sabia gut o Brasil era tio grande?
Nao sr. eu nao sabia que o Brasil era tio grande.

O senhor sabia que o Brasil comegava ao norte do Equador?

Nio sr., eu nio sabia que o Brasil comegava ao norte

do Equador.
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Os EUA tamb4m ficam ao forte do Equador?
Sim sr., os EUA ficam ao norte do Equador.

O senhor sabia que o Brasil tem arca de 8.000 kms. (oito

mil quil8metros) de costa?
Nio sr., eu nao sabia que o Brasil tea circa de 8.000

kma. de costa.
o senhor sabia que o Brasil tem fronteiras com todos os

palsies sul-americanos, exceto o Chile e o Equador?
Nio sr., eu nao sabia que o Brasil tem fronteiras com

todos os palses sul-americanos, exceto o Chile e o

Bquador.
Com que palses os BUA tgm fronteiras?

Os EUA tern fronteiras cola o Canada e o Nixico.

O senhor sabia que a populagio do Brasil em 1960, era de

arca de 72.000.000 (setenta e dois milhaes) de habitantes?

Nio sr., eu nio sabia que a populacio do Brasil ea

1960 era de arca de 72.000.000 habitantes.

0 senhor sabia que a maior parte da populagio, vi7e na

costa?
Nio sr., eu nio sabia que a maior parte da populagio

vive na costa.
o senhor sabia que o Brasil 4 dividido ea 22 estados?

Nio sr., eu nio sabia que o Brasil 4 dividido ea

22 estados.
0 senior sabe o nose da nova capital do Brasil?

Sim sr., a nova capital do Brasil 4 Brastlia.

O senhor sabe o none das antigas capitals do Brasil?

Sei, sin sr. A primeira foi a cidade do Salvador e

a segunda foi o Rio de Janeiro.
0 senhor gostaria de conhecer o Rio de Janeiro?

Sim sr., gostaria muito de conhecer o Rio.

0 senhor gostaria de morar no Rio?
Sim sr., gostaria muito de morar no Rio.

0 senhor gostaria de ver o Amazonas?
Sim sr., gostaria muito de ver o Amazonas.

0 senhor gostaria de morar no Amazonas?
Nio sr., eu nio gostaria de morar la porque 4 muito

qmente.
O senhor morava no interior ou na costa?

Eu morava no interior.
O senhor prefere morar no interior ou na costa?

Prefiro morar na costa.
Washington D. C. fica no interior ou na costa?

Washington D.C. fica no interior.

A CalifOrnia 4 banhada pelo Atlintico?
Nio sr., a CalifOrnia 4 banhada pelo PacIfico.
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E a FlOrida?
A FlOrida 4 banhada pelo Atlintico.

glial 4 o rio mais importante dos EUA?
0 rio mais importante dos EUA 4 o Mississippi.

como 4 o clima do seu v;tado?
9 clima de ----- e quente no verio e frio no inverno.

Como e o clima do Alasca?
0 clima do Alasca 4 sempre frio.

Como 4 o clima do Amazonas?
o clima do Amazonas e sempre quente.

0 clima do Brasil e variado?
Sim sr., o clima do Brasil 4 variado.

o clima dos EUA 4 muito variado?
Sim sr., o clima dos EUA 4 muito variado.

0 senhor gosta do verio?
Sim sr eu gosto do verio.
Nio sr eu nio gosto do verio.

PorquS?
Eu gosto do verio, eorque
Eu nao gosto do verao, porque

0 senhor gosta do inverno?
Sim sr eu gosto do inverno.
Nio 82°0, eu nao gosto do inverno.

Porqug?
Eu gosto do inverno, porque
Eu nao gosto do inverno, porque

0 senhor gosta da primavera?
Sim sr., eu gesto da primavera.
Nio sr., eu nao gosto da primavera.

Porque?
Eu gosto da primavera, porque
Eu nao gosto da primavera, porque

0 senhor prefere o outono, o inverno, o verao ou a
primavera?

Eu prefiro
Porques?

Porque

Faz calor no verio?
Sim sr., no verio faz calor.

Faz calor na primavera?
As veszes faz calor na primavera.
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Paz calor no inverno?
Em alguns lugares faz calor no inverno, em outros
faz frio.

Faz frio no outono?
Em alguns lugares faz frio, em outros nio faz.
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LESSON 34

LEITURA

0 BRASIL

0 Brasil, o maior pais da America do Sul, comega ao

norte do Equador e vai ate o sul do TrOpico de CapricOrnio.

0 clima nio 4 muito variado. No norte quente, no centro

e leste e menos quente. En alguns lugares 'no sul do Brasil

e Naito frio durante o inverno.

Os ventos que sopran do oceano fazem con que a maior

parte do Brasil receba churas intensas, variando de

pesadlssimas na planlcie amazanica a moderadas no resto do

pals, com excegio do nordeste onde se registran longas secas.

1 Qual o maior pals da America do Sul?
2 Onde comega?
3 Ate onde rai?
4 Como o clima do Brasil?
5 Como e o clima do norte?
6 E no centro e leste?
7 E no sul?
8 t muito frio em todo o Brasil durante o inverno?
9 Porque a maior parte do Brasil recebe chuvas

intensas?
10 rule as chuvas sio pesadissimas?
11 Onde sio moderadas?
12 Onde se registram longas acas?

TOdos os estados brasileiros sio banhados pelo

Atrintico, menos Mato Grosso, Goiis, Minas Gerais e Amazonas.
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A costa do Brasil 4 muito grande. A populagio em 1960 era

de cgrca de 72.000.000 (setenta e dois mi1h6es) de

habitantes; muito pequena pars um pals tio grande. Opals

precis& de mais gente, especialmente no interior.

A superficie do Brasil i de arca de 8.600.000 km2

(oito milh5es e seiscentos mil quilOmetros quadrados).

Tem arca de 8.000 km. de costa.

Opals esti atualmente dividido em um Distrito Federal,

vinte e dois estados e quatro territemios.

13 Todos os estados brasileiros sio banhados pelo
Atlintico?

14 CI Brasil ten uma costa unite grasde?
13 Qui era a poEulagio em 1960?
16 11 uma populagao grande?
17 Opals precisa de maior populagio?
18 Especialmente onde?
19 qsal i a superficie do Brasil?
20 Qsantos quilOmetros de costa tem o pals?

21 Como o pals esti dividido atualmente?

Entre as virias regi6es do Brasil notam-se a plant-

cie amazanica, a planicie costeira, o planalto goiano e

o planalto brasileiro. A parte malt acentuada do planal-

to brasileiro comega na Serra do Marla poucas milhas da

costa, e prolonga-se desde o Estado do Espirito Santo ao

leste, ate o Estado de Santa Catarina ao sul. lite

planalto apresenta um terreno montanhoso cortado por serras

escarpadas e vales ferteis. A maior altitude encontra-se
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entre os estados de Minas Gerais e de Esplrito Santo, no

Pico da Bandeira que mede (2.890mts) dois mil oitocentos

e noventa metros de altura.

22 quais sio as regiCies do Brasil?
23 Onde comega a parte mais acentuada do planalto

brasileiro?
24 At onde se prolonga?
25 qua 4 o aspecto deste planalto?
26 Onde se encontra a maior altitude?
27 qual o ponto mais alto do Brasil?
28 quantos metros tem?
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LESSON 34

Norm GRAMATICAIS

SUPERLATIVO R1LATIVO E ABSOLUTO

Superlative degree of adjectives - the superlative may be:

BelpAntAggratim i.e. with a comparison either ex-
pressed or understood. This super-
lative is formed by prefixing the
definite article to the comparative
form of the adjective.

2 mais caro membro da familia.
21Le most beloved member of the family.

Joio aceita 0 mais dificil trabalho da fibrica.
John accepts tie most difficult work in the factory.

Note: 211, after a superlative, is translated by Eh,.

Absolute superlative i.e. without any comparison either
expressed or understood. Tte
superlative is formed.

a. By placing the following words before the adjective:
muito, excessivamente, estremamente.

Pedro 4 excessivamente (milito) rico.
Peter is very rich.

Alguns problemas internacionais
diffceis.
Some international problems are

so ext remamente

extremely difficult.

b. By adding the ending - fSSIMO to the simple
adjective minus its vowel ending, if any.

grande - large grandissimo - very large
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Certain changes must

simples
antigo
amigo
ficil
dificil
boa
boa
aau
ma

often be made:
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LESSON 35

EXERCfCIOS DE APRESENTAcX0

1 Eu nio me sento durante as aulas. 0 senhor senta -se?
Sim sr., eu sento-ae durante as sults.

Onde o senhor se senta?
Eu sento -me na cadeira.

0 senta-se na cantina?
Sim sr., 81e senta-se na cantina.

Para que 81e se senta 11?
ftle senta-se,para tomar café.

Om senhores talbem se sentam pars, tomar cafe?
Sim sr., nos sentamo-nos part tomar café.

TOdos os alunos se sentaa part tomar café?
Nio sr., nem todos os alunos se sentam part tour café.

2 Eu nio me levanto part recitar o dillogo.
0 senhor levanta-se pars, recitar o dialogo?

Sin sr., eu levanto-me pars, recitar o dialogo.
0 levanta-se para recitar o dillogo?

Sin sr., ile levanta-se part recitar 9 dialogo.
Os senhores lerantaw-se pars recitar o dialogo?

Sim sr., nos levantamo-nos para recitar o dialogo.
Os outros alunos levantam-se pars recitar o dialogo?

Sim sr., os outros alunos levsntam-se pars recitar o
diLlogo.

A que hems o senhor se levant& de manhi?
Eu me levanto Is cinco horas.

A que horas o ----- se levant% de manhi?
tie se levanta is seis horas.

0 senhor sabe a que horas me levanto de manhi?
Nio sr., nio sei a que horas o senbor se levant& de
manhi.

0 senhor sabe a que horas os seus colegas se levant=
de manhi?
Nio sr., nio sei a que horas 81es se levantam.
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3 Eu barbeio-me tOdas as manhis. 0 senhor tamb4m se barbeia

tOdas as manhis?
Sim sr., eu barbeio-me tOdas as manhis.

0 barbeia-se tiidas as manhis?

Sim sr., ele barbeia-se eddas as manhis.

Cs senhores barbeiam-se ttodas as manhis?

Sim sr., nos batbeamo-nos tadas as manhis.

Seus solegas barbeiam-se todos os dias?

Nao sr., 81es nio se barbeiam todos os dias,

0 sen'sor sabe a que horas me barbeio?

Nao sr., nao sei a que horas o sr. se barbeia.

Sabe a que horas os seus colegas se barbeiam?

Nao sr., nio sei a que horas 81es se barbeiam.

4 Eu nao me corto quando me barbeio. 0 scnhor corta-se?

Nao sr., eu nao me corto.

0 corta-se quando se barbeia?

Sim sr., ele corta-se todo quando se barbeia.

Cs senhores co5tam:se quando se barbeiam?
Nio sr., nos nao nos cortamos quando nos barbeamos.

Seus colegas cortam-se quando se barbeiam?

Sim Ir., Sles cortam-se quando se barbeiam.

Com que eles se cortam?
Miles cortam-ss com a navalha.

Porque or.senhor nao se corta?
Eu nao me corto porque me barbeio com aparelho de

laminas.

5 Eu despego-me,de minha esaisa, quando venho para a escola.

0 senhor tambem se despede?
Sim sr., eu despego-me sempre de minha espasa.

0 despede-se de sua esposa?

Sim sr., 81e despede-se de sua tspasa.

Os senhores despedem-se de suas esposas?

Sim sr nos despedimo-nos de nossas espasas.

6 Eu nio me perco nas ruas quando venho para a Escola.

0 senhor perde-se nas ruas?
Nio sr., eu nio me perco nas ruas.

Os senhores perdem-se na Escola?

Nio sr nOs nio nos perdemos na Escola.

Eu perco-me na Escola?
Nio sr., o senhor nio se perde na Escola.
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Suas criangas perdem-se quando vio para a escola?

Sim sr., elas perdem-se quando vio para a escola.

Os filhos do eerdem-se quando vio eara casa?

NioAsr., 1es nao se perdem quando vao para casa.

Porque eles nao se perdemq
ties nao se perdem porque ji nio sio criangas.

7 Eu nio me acostumo com a navalha de barba. 0 senhor

acostuma-se?
Nio sr., tambem nio me acostumo4;

0 acostuma-ss com aparelho eletrico?
Nio sr., gle nao se acostuma com aparelho eletrico.

Os senhores acostumam-se a ir ao mesmo barbeiro?

Sim sr., ncis acostumamo-nos a ir ao mesmo barbeiro.

Seus colegas acostumam-se a fazer a barba todos dias?

Sim sr., 1es acostumam-se a fazer a barba todos os

dias.
Os alunos acostumam-se a tomar cafe nos intervalos?

Sim sr., Sles acostumam-se a tomar cafe nos intervalos.
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LESSON 35

DIALOGO

0 Major Taylor acordou sentindo-se male Estava com
dor de cabega, dor de garganta e com febre. Entio
pediu a D. Marv para avisar o midico dgles.
0 Dr. Guimaraes veio depois de sair do hospital.

1 - Entio, como esti se sentindo?
2 - listou me sentindo mal.

3.Maaoque sente?
4 - Dor de cabega e dor de garganta.

5 - Tem calafrios?
6 . Sim, e espirrei muito esta manhi.

7 - Vamos ver se esti com febre.
8 - Pus o tertatmetro de manhi e estava com 37, 5 (trinta

e mete e meio).

9 - (pondo o termametro) Vamps ver se a febre subiu.
10 - Talvez nio porque tomei trgs cafiaspirinas.

11 - (olhando o termiimetro) Subiu um pouco. Abra A boca
..v.,diga 4 4 4.

12 -tee A garganta esti doendo muito.

13 (olhando a garganta) Esti bem inflamada.
14 Me doi muito, principalmente quando engulo.'

15 - Deixe eu ver como esti o pulso e a pressio.
16 - Como estio?

17 - Nada de anormal.
18 - A gargtnta e o que me incomoda mais. Nio posso engulir.

19 - Major, o senhor esti com uma gripe das boas!
20 - Ha anos que nao tenho gripe!
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21 - Tome um desstes comprimidos, de tas em trgs horas.
22 - Sio para baixar a febre?

23 - Sio, sim. Gargareje com igua bem quente e sal.
24 - Muito obrigado por ter vindo logo, doutor.

25 . Se nio melhorar, peca a D. Mary para me telefonar.

26 - lista bem.

59



LESSON 35

DIALOGUE

Major Taylor woke up feeling badly. He had a headache,
a sore throat and fever. So he asked "Dona" Mary to
call their doctor. Dr. Guimaraes came immediately
after leaving the hospital.

1 - Well then, how are you feeling?
2 - Itm feeling awful.

3 - What do you feel?
4 - A headache and a sore throat.

Do you have chills?
Yes, and I sneezed a lot this morning.

Letts see if you have fever.
I took my temperature this morning and it was 37.5 C.

(inserting the thermometer) Letts see if the fever
has risen.
Maybe not, because I took three aspirins. (A.P.Cts)

(reading the
your mouth.
Ah-h.... My

thermometer) It went up a little, Open
Say ah-h...
throat hurts a lot.

13 - (examining the throat) It's quite inflamed.
14 - It hurts quite a bit, especially when I swallow.

15 - Let me take your pulse and bLood pressure.
16 - How are they?

17 - Nothing abnormal.
18 - My throat is what bothers me most. I cannot swallow.

19 - Major, you have a real case of the flu.
20 . I haven.tt had one for years.
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21 - Take one of these pills every three hours.

22 - Are they to reduce the fever?

23 - Yes, they are. Gargle with warm salt water.

24 - Thank you for having come right away, doctor.

25 - If you dontt feel better, have "Dona" Mary call me.

26 - O.K.
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LESSON 35

EXERCfCIOS

1 0 Major Taylor acordou sentindo-se bem?
O senhor acordou hoje sentindo-se mal?
0 major estava com dor de cabega?
tie estava com dor de garganta?
0 senhor esti com dor de cabega?
O senhor esta com dor de garganta?
0 senhor nunca tem dor de cabega?
(Nem est4 com dor de cabega?
(Nem esta com dor de garganta?
(Nem esti com febre?
quern acordou se sentindo mal?
Qum acordou se sentindo bem?
gpem acordou com febre?

2 0 que o major tom's,: para a dor de cabega?
0 que o major tomou para a dor de garganta?
0 que o major fez quando acordou?
0 que D. Mary fiz quando o major disse que nio se sentia
ben?
0 que ela disse ao major?
0 major espirrou muito de manhi?
O major disse ao D. Guimaries que tinha espirrado muito?
0 major pos o termometro?
A garganta do major estava doendo?
Estava inflamada?
0 medico tomou o Eulso do major?
Ale tomou a pressao?
Por9ue nao?
0 medico passou uma receita?
0 major tinha muitas gripes?
0 medico deu remedios ao major?
0 senhor esti com dor de cabega?
0 senhor esti) com dor de garganta?
0 senhor esta com febre?
Quando o senhor tem dor de cabega, o que toma?
Quando o senhor tem,dor de garganta, o que faz?
Quando o senhor esta com febre, o que faz?
Como o senhor pode ver se esti com febre?
Quando uma pessoa tem uma gripe das boas, o que deve fazer?
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3 Eu nio me cortei esta manhi. 0 senhor cortou-se?
Nao sr., tambem nio me cortei.

0 cortou-se com a navalha?
Sim sr., ele cortou-se com a navalha.

Os senhores co5taram-se com o aparelho el4trico?
Nao sr., nos nio nos cortamos com o aparelho eletrico.

Algum aluno cortou-se com o aparelho de liminas?
Nio sr., nenhum aluno se cortou com o aparelho de
laminas.

Alguns alunos cortaram-se corn aparelhos eletricos?
Nio sr., nenhum aluno se cortou com aparelho el4trico.

Alguns alunos cortaram-se com navalhas?
Sim sr., alguns cortaram-se com navalhas.

4 Eu barbeei-ne esta manhi. 0 senhor barbeou-se esta manhi?
Sim sr., eu barbeei-ne eata manhi.

0 barbeou-se esta manha?
Sim sr 81e barbeou-se esta manhi.

Os senhores barbearam-se esta manhi?
Sim sr., nos barbeano-nos esta manhi.

Todos os alunos barbearam-se esta manhi?
Nio sr., nem todos se barbearam.

Porque alguns nao se barbearam?
Alguns nao se barbearam porque nio tem bafba.

Com que o senhor se barbeou?
Eu barbeei-me com aparelho de liminas.

Com que o se barbeou?
Ele se barbeou com aparelho de liminas.

Com que alguns dos seus colegas se barbearam?
Alguns dos meus colegas se barbearam com navalha.
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LESSON 35

LEITURA

UMA GRIPE DAS BOAS

0 Major Taylor acordou sentindo-se mai. Estava com

dor de cabega, dor de garganta e com febre. Quando pas

o termametro viu que estava com 37,5 (trinta e sete e

meio). Pediu a Dona Mary para telefonar ao medico dales,

o Dr. Guimaries, pedindo-lhe para ir vg-lo. 0 Dr. Guimaries

disse que iria vg-lo, depois de sair do hospital e antes

de ir para o consultOrio, entre o mcio-dia e as duas horas.

1 0 Major Taylor acordou sentindo-se ben0
2 0 que gle estava sentindo?
3 Quando gle acordou, estava com febre?
4 Com quantos graus de febre ;le estava?
5 tle telefonou ao medico?
6 Quando o Dr. Guimaries iria vg-lo?
7 Quando o Dr. Guimaries estava no hospita.1?
8 Quando o Dr. Guimaries estava no consultorio?

Quando o doutor chegou 1 casa do major gste estava

no quarto, deitado na carnal fumando. 0 medico perguntou-

lhe como gle se estava sentindo. 0 major respondeu que

estava com dor de cabega, dor de garganta, e com 37,5 de

febre.

0 Dr. Guimaries pas o termametro e viu que a febre tinha

subido. 0 major estava com 37,7.
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0 major disse ao medico que a garganta estava doendo

muito, principalmente quando engulia. A garganta do major

estava muito inflamada, por isso he quase nio podia

engulir.

9 Onde o major estava quando o medico chegou?
10 0 major estava em 134?
11 0 que o medico perguntou ao major?
12 0 Dr. Guimaries pas o termametro no major?
13 A febre tinha subido ou baixado?
14 Com quanto de febre o major estava?
15 0 major estava com uma dor deAgarganta forte?
16 tile podia engulir bem? Porque?

0 medico examinou o major com muito cuidado, tomou-

lhe o pulso, a pressio, e depois passou-lbe uma receita.

"0 senhor esti com uma gripe das boast", disse o

medico.

0 doutor deu ao major uma receita para comprimidos.

0 major devia tomar os comprimidos de trees elAtrgs horas,

e beber muita igua e suco de frutas. tie timbem devia

gargarejar com igua bem quente e sal.

0 medico disse ao major para pedir a Dona Mary, para

telefonar para he & noite, dizendo como o major tinha

passado o dia.

17 0 medico examinou o major com cuidado?
18 0 medico tomou o pulso do major?
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19 0 medico tomou a pressio do major?
20 0 medico passou uma receita para o majox?
21 0 que 81e mandou o major fazer?
22 Quantas vhes por dia o major deveria tomar os

comprimidos?'
23 21e deveria beber muita igua com sal?
24 21e deveria beber muito suco de fruta?
25 0 que ele deveria usar para. gargarejar?
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LESSON 35

NOTAS GRAMATICAIS

REFLEXIVE PRONCUNS AND VMRBS

1 Reflexive pronouns are direct and indirect object pronouns
which refer to the same person or thing as the subject of
the verb. They are the same as the personal pronouns
except in the third persons singular and plural.

ME myself, to or for myself
TE thyself, to or for thyself

himself, to or for himself
herself, to or for herself

SE itself, to or for itself
yourself, to or for yourself

NCS ourselves, to or for ourselves

VOS yourselves, to or for yourselves

SE temselves, to or for themselves
yourselves, to or for yourselves

2 Reflexive verbs are verbs used with reflexive pronouns to
express an action of the subject upon itself. i.e.

eu (me) levanto-me I (myself) get up
tu (te) levantas-te
;le (se) levanta-se
ela (se) levanta-se
o,sr. (se) levanta-se
nos (nos) levantamo-nos
vOs (vos) levantai-vos
ales (se) levantam-se
elas (se) levantam-se
os srs. (se) levantam-se
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Tte S is dropped from the first and second persons plural
levantamo(s), levantai(s), when the pronoun follows the
verb.

The form, eu me levanto, is more common in Brazil, in
Portugal, eu levanto-me.

3 (a) SE precedes the reflexive verb after QUE, QUEM, wAL
and derivatives (0 QUE, DE quE etc.) in affirmative
or interrogative sentences.

Examples: 0 aluno OJJE SE sentou aqui. The student who
(himsel sat here,

agE_LUE sentou aqui? Who (himself, herself)
sat here?

(b) After negatives nio, ningu4m (nobody) etc.

Examples: 0 aluno NAO SE sentou aqui. The student did
not (hiiiiir) sit here.

ALGUN SE levantou durante a aula? Did anyone
(himself, herself) get up during the class?

Nio, NINGUN SE levantou durante a aula.
No, nobody Ihimself, herself) got up during
the class.

68



LESSON 36

EXERCfCIOS DE APRESENTAcA0

1 Quando eu cheRo 3 Escola dirnie ao De artasento.
Quando o sr.
aula?

Sim sr., quando eu
1 sala de aula.
Nio sr., quando eu
1 sala de aula.

Quando o chega 1 Escola
Sim sr., quando ;le chega
sala de aula.
Nio sr., quando
a sala de aula.

Quando o sr. e
1 cantina?

Sim sr.,
1 cantina.
Nio sr., quando n6s
dirigimos 1 cantina.

Quando o e o
1 cantina?

Sim sr., quando iles
1 cantina.
Nio sr., quando gles
dirigem 1 cantina.

L. 36

chega 1 Escola o sr. (se) dirige-se 1 sala de

chego 1 Escola eu (me) dirijo-me

chego 1 Escola eu nio me dirijo

gle dirige-se 1 sala de,aula?
a Escola gle dirige-se a

gle chega 1 Escola gle nio se dirige

o chegam 1 Escola os srs. dirigem-se

quando nOs chegamos 1 Escola n6s nos dirigimos

chegamos 1 Escola n6s nio nos

chegam 1 Escola gles se dirigem

chegam 1 Escola gles se dirigem

chegam 1 Escola gles nio se

Quando o sr. e o vio a Sgo Francisco de carro os
srs. se dirigem a uma garagem para guardar o carro?
Quando acabam as aulas as 4 horas o sr. e o se

dirigem para o correio?.

guandaLuvi o aluno pela primeira vezt.sullp dirigi a gle
em ingles.

No primeiro dia de aula o sr. se dirigiu ao professor em
portugugs?
No primeiro dia de aula o se dirigiu aos colegas
em portugues?
No segundo dia de aula o sr. e o se dirigiram ao
professor em
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Agora 0A
portugues?

e o se dirigem ao professor em

3 Eu me escj1eço do niandar encher o tanqie de asolina do
meu carro.

O sr. se esquece de mandar encher 0 tanque de gasolina do
seu carro?
0 se esquece de mandar ver o Oleo do motor?
O sr. e o se esquecem de mandar ver a bateria?
O e o se esquecem de mandar ver a pressao
dos pneus?

4 Ets..2.1eametaras contas.

0 sr esquece-se de pagar as contas?
0 esquece-se de pagar o armazem?
0 sr. e o esquecem-se de pagar o aluguel de suas
casas?
0 e o esquecem-se de pagar o m4dico?

0 se esquece que
0 esquece-se que
O esquece-se que
is 9 e 50?
0 esquece-se que
0 esquece-se que
0 esquece-se que
segundas-feiras?

nio hi aulas nos feriados?
nio hi aulas nos feriados?
hi um intervalo de 20 minutos

4 proibido fumar durante as aulas?
nio hi aulas nos sibados e domingos?
os barbeiros nio trabalham nas

5 Eu me lembro de tOdas as licOes que estudei.

Do que o sr. se lembra?
Eu me lembro de t8das as ligiies que estudei.

Do que o se lembra?
tle se lembra dos primeiros dias na Escola.

Do que o sr, e o se lembram?
NOs nos lembramos dos dias do nosso servigo militar.
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Eu nio me lembrei de comprar ggneros.

0 sr. se lembrou de comprar generos?
Nio sr., eu nio me lembrei de comprar generos.

O se lembrou.de comprar selos?
Nao sr ele nao se lembrou de comprar selos.

O e o se lembraran de ir & barbearia?
Nio sr., ;les nio se lembraram de ir 3. barbearia.

6 Eu me se 92_4:aria de

O sr. se
Sim

0
Sim

O sr. e
Sim
ir

0
Sim
ir

L. 36

separaria de sua familia pars ir ?

sr., eu me separaria de minha familia pars ir ----.
se seRararia da familia ale para ir .

sr., ele se separaria da familia ale para ir ----.
o se separariam de suas familia* pant ir ----?
sr., ncis nos separarlamos de nossas familia* pars

e o se separariam de suas espOsas para ir ....?
sr., iles se separariam de suas esposas pars
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LESSON 36

DIALOGO

0 major esti conversando com sua esp8sa na sale_ de
espera do aeroporto. 9 major vai & Bala em serviso
e D. Mary vem acompanha-lo ao aeroporto.

1 - A que horas ssu aviio sairi?
2 - A partida esta marcada para as 10 e 20.

3 - Entio ainda temos meia hora. Vou comprar umas revistas
A

para voce.
4 - Esti bem. Entretanto vou fazer o seguro de vac).

Mspere-me no balcio de revistas,

(cinco minutos depois o major volta)

5 - Agui estio suas revistas. 0 aviio 4 direto I Bala?

6 - Nag), faz dues escalas.

7 - Vocg telefona assim que chegar?
8 - Sim, sem falta.

(agste momenta ouvs-se um aviso pelos alto-
falantes: "Atensao, passageiros do voo
no 302 da Panair do Brasil para a Baia s
escalas. queiram apresentar-se no balcao
n° 3".)

9 - Isso 4 para nOs.
10 - skim, e para pesar a bagagem.

(no ba1cio o agente da linha a4rea fala
com o major)

11 . 0 senhor ji tem passfgem?
12 - Sim senhor, aqui esta. Tenho estas duas malas.

13 - Six) vinte e cinco quilos. 0 senhor teri de pagar
cinco quilos de excesso.

14 - Muito bem. 0 aviio vai sair ji?
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15 - Dentro de quinze minutos. Entrada no 10.
16 - Muito obrigado,

(de novo com D. Mary)

Esti tudo pronto, Bill?
Sim, esta tudo em ordem. quer me
porta?

Nio se esqueca de
lhe pedi.
Absolutamente,

comprar aquela

Entio boa viagem. Atg sibado!
Muito obrigado, Ate 1 volts!
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LESSON 36

DIALOGUE

The Major is talking to his wife in the waiting room
of the airport. He is going on an official trip to
Bahia and "Dona" Mary came to the airport to see him
off.

1 - At what time will your plane take off?
2 . The take-off is scheduled for 10:20.

3 - Then we still have half
some magazines for you.

4 - All right. Meanwhile I
insurance. Wait for me

an hour. I'm going to buy

'm going to get flight
at the magazine stand.

(The Major returns five minutes later)

5 - Here are your magazines. Is the flight non-stop
to Bahia?

6 - No, It makes two stops.

7 - Will you call me as soon as you arrive?
8 . Yes, without fail.

(At this moment a call is heard over the
loudspeaker: "Attention all passengers
of Panair of Brazil on flight No, 302 to
Bahia and points in-between. Please report
to counter No. 3U)

9 - This is for us.
10 - Yes, it is. We've got to have our luggage weighed.

(At the counter the airline agent speaks with
the major)

11 - Do you have your ticket already?
12 - Yes, here it is. I have these two suitcases.
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13 - They weigh twenty-five kilos. You will have to pay

for five kilos of excess baggage.

14 - All right. Is the plane going to take off right

away?

15 - Within fifteen minutes. Gate No. 10.

16 - Thank you.

(Again with "Dona" Mary)

17 - Is everything ready,Bill?
18 . Yes, everything is in order. Do you want to accompany

me to the gate?

19 - Don't forget to buy that'baiand'blouse which I asked

for.
20 - Certainly.

21 . Well, have a good trip. see you Saturday!

22 - Thank you, See you soon!
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LESSON 36

EKERCICIOS

A. Os alunos fario perguntas baseadas nos textos abaixo.

()TEMPO

1. As condigiies do tempo sio muito importantes para a
aterrissagem e decolagem dos avioes.

2. 0 au esti nublado quando hi nuvens altas que
cobrem o sol e geralmente indicam chuva.

3. Os relimpagos e trov5es tamb4m sio sinais de chuva
ou tempestade.

4. A geada nas pistas pode causar derrapagem.

5. 0 granizo ou chuva de pedra sio perigosos quando
muito fortes.

6. 0 nevoeiro 4, talvez, a condigio atmosffric, que
constitue o maior perigo para a navegagao aerea.

7. 0 vento 4 de imporeincia capital para a navegagio
area.

8. A tOrre de contrcile transmite aos avi5es as
condiOes do vento. A importante o pilato saber
se o vento e de proa, de popa ou lateral para
dirigir o aviao durante as aterrissagens ou
decolagens.

IJM AVIAO

1. um aviio comp6e-se das seguintes partes principais:
a fuselagem, o motor, a cabina, a cauda, as asas,
a helice, os lemes de diregao e profundidade e o
trem de aterrissagem.
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2. Na cabina o piato dirige o aviio. A navega0o
dos avaes maiores e auxiliada por urn co-piloto

e um radiotelegrafista.

3. Na fuselagem de um aviio de passageiros encontram-
se um compartimento com poltronas, um compartimento

de bagagem, gabinetes sanitarios e uma cops de onde

a aeromoga serve refeisOes e bebidas.

B. Verificar se as frames seguintes sgo falsas ou verdadeiras:

) 1

) 2
) 3

) 4

Dizemos que o ciu esti nublado quando nio hi

nuvens.
Os relimpagos e trovOes sio sinais de tempestade.

Oa fazendeiros fican satisfeitos quando a geada

se forma nos campos de alface.
quando hi nevoeiro forte sabre um aeroportot
acendem-se as luzes pars os pilatos dos avioes

verem melhor.
Venom relimpagos no ceu nas manhis claras de
primavera, quando o cu nio tea nuvens.
Granizo t uma chuva de gilo.
A melhor ocasiio para um aviio decolar 4 quando

o vento esti fortIssiso.
Vento de popa um instrumento usado para ventilar

os
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LESSON 36

LEITURA

UM AEROPORTO

Um aeroporto 4 um lugar onde os avaes chegam e saem.

Tanto os avaes civis como os militares, os avaes de

passageiros come os de carga, avaes a jato como os teco-

tecos fazes uso de aeroportos para decolar e aterrissar.

Num aeroporto encontram-se pistas grandes para

aeronaves de quatro e seis motores, pistas menores para

avaes pequenos, predios de administragio, tOrre de

contale e hangares.

1 0 que 4 um aeroporto ou aer6dromo?
2 Unto os avaes civis como os militares fazem

uso de..aeroportos?
3 Co avioes de passageiros fazem uso de aeroportos

para decolar?
4 Os avaes de carga e os avaes a jato fazem uso

dos aeroportos para aterrissar?
5 Cs teco-tecos fazem uso dos aeroportos para

decolar e aterrissar?
6 Que pistas se encontram num aeroporto?
7 As aeronaves de quatro e seis motores decolam

das pistas grandes?
8 08 avaes pequenos aterrissam nas pistas menores?
9 Que predios se encontram num aeroporto?

No predio de administragio hi aencias de linhas

aireas, salas de espera, restaurante, bar e balaies onde

podem-Ise comprar cartOes-postais, revistas, jornais,

sanduiches e refrescos.
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Nas aggncias de linhas aereas hi alguns empregados

para atender os passageiros, receber e pesar a bagagem.

Outros encarregam-se do reabastecimento e manutengio

dos avi5es.
ow'

10 0 que h6, no predio de administraggo?
11 Onde os passageiros obtem informag5es sobre

linhas aereas?
12 Onde os passageiros esperam a chegada e saida

dos avi5es?
13 Onde os passageiros podem fazer refeigges?
14 Onde os passageiros podem beber alguma coisa?
15 Onde os passageiros podem comprar cart5es-

postais, revistas, etc?
16 Onde os passageiros podem tomar refrascos?
17 0 que faiem alguns empregados das agencia3 de

linhas aereas?
18 0 que faiem outros empregados das aggncias de

linhas aereas?

A tOrre de contrale 4 muitissimo importante para o

trifego aereo. Nela controlam-se os voAos, transmitem-se

as condigOes do tempo e dgo-se as informag5es necessirias

para uma decolagem ou aterrissagem segura. 0 hangar a

garagem ou a oficina de consertos do aviio. Ngle os

mecgnicos substituem as pegas quebradas ou gastas pelo uso.

19 Porque a tOrre de contrale 4 muitissimo importante?
20 0 que se controla la?
21 0 que se transmite da torre de contrille?
22 Que informag5es se dgo da terre de contrale?
23 0 que e o hangar?
24 0 que f,:azem os mecanicos?
25 Os mecanicos substituem as pegas quebradas?
26 Os mecanicos substituem as pegas gastas pelo uso?
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Nos aeroportos encontram-se muitos instrumentos usados

na navegagio a4rea, como a biruta que mostra de que diregio

o vento sopra, o radio que mantem em contato a terre e o

aviio e o radar que controla o trifego-a4reo. Quando a

visibilidade 4 zero, o radar orienta o aviio na aterrissagem.

0 pluvitimetro mede a cbuva que cai em certo lugar em

deterninado tempo e o anemSmetro mede a velocidade ou a

faro dos ventos.

27 Para que se usam os instrumentos que se encontram
nos aeroportos?

26 Para que se usa a hpbuta?
29 Para que se usa o radio?
30 Para que se usa o radar?
31 qtando a visibilidade 4 zero, que instrumento

orienta o aviio na aterfi3sagem?
32 Para que se usa o pluviometro?
33 Para que se usa o anemometro?
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LESSON 36

NOTAS GRANATICAIS

REFLEXIVE VERBS
(continued)

1 Before an infinitive the reflexive verbs ESQUECER-SE and
LEMBRAR-SE are followed by preposition DE (to).

Eu (me) esqueci-me de mandar encher o tanqwe de gasolina.
I forgot to have the gasoline tank filled.

Ele nio se lembrou de comprar ggneros
Be did not remember to buy groceries.

2 DIRIGIR-SE may be followed by the prepositions A or PARA
(to, towards).

Quando Joio desembarcou no aeroporto gle (se) dirigiu-se
ao
Wben John landed at the airport, he walked towards the
gate.

3 PERDER-SE, REUNIR-SE, SEPARAR-SE are followed by different
prepositions according to the elements which comple'te tbe
sentence.

Eu (me) perco-me na estrada.
I get lost on the road.

fie (se) perdeu-se ao entrar na cidade.
He got lost upon entering the town.

gles (se) reuniram-se na sala de visitas.
They got together in the livingroom.

Cs novos alunos (se) reuniram-se com os alunos da
turma que se formou.
The new students got together with the group which
graduated.
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21es (se) separam-se sem dizer uma palavra.
They separated without saying a word.

Ales (se) separam-se para nio brigarem.
They separated in order not to quarrel.

4 Like the examples listed below, many verbs in Portuguese
change the meaning when used in the reflexive voice e.g.

dirigir-se to go towards, to address
dirigir to direct, to drive

lembrar-se to remember
lembrar to remind

perder-se to get lost
perder to lose

reunir-se to get together
reunir to gather, collect

separar-se to become separated
separar to separate

5 In the simple future and in conditional tenses the reflexive
pronouns precede the verb.

Eu me esquecerei
Eu me esqueceria

The forms ESQUECER-ME-EI and ESIQUECER-ME-IA are seldom
used in conversation although commonly found in literature.

II

There is in Portuguese the case of Reciprocal Action in
which the word SE determines such action:

1. 2Ies SE escrevem todos os dias.
The Write to each other every day.

2. Ales SE cumprimentam am&velmente.
They greet each other kindly.

3. Ales .SE amam muito.
They love each other very much
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4. Eles SE casaram ontem.
yesterday.

5. Eles SE divorciaram hi um mgs.
they got a divorce one month ago.

In all the above examples the Reciprocal Action is differ-
entiated from the Reflexive Voice because in all of them two

or mole people are involved reciprocally, whereas in the
Reflexive Voice the action performed by the doer falls
vpon himself.

III

In the Impersonal Action, in which no person is distinctly
22.221/AsaasAilsji2sE of the action, the SE is also used:

1. Quando se tem fome, come-se.
When one is hungry one eats.

2. quando se tem side, bebe-se.
When one !At thirsty, one drinks.

3, 0 sr. pode me dizer como se vai ao centro da
cidade.
Can you tell me how one goes downtown?

4. Come-se bem naqugle restaurante.
One eats well in that restaurant.

Alugam-se casas.
Houses for rent.

6. Vendem-se carros usados.
Used cars for sale.

7, Fala-se
English (is) spoken.

8. Vendem-se jornais.
Newspapers for sale.

83



L. 37

LESSON 37

EXERCfCIOS DE APRESENTAgA0

1 Eu quero que o sr. se levante. 0 que eu quero? 0 sr. quer
que eu me levante.

Eu quero que o sr. ande atpedra. 0 que eu quero? 0
sr. quer que eu ande ate a pedra.

Eu quero que o sr. escreva o seu nome na pedra. 0 que eu
quero? 0 sr. quer que eu escreva o meu nome na pedra.

Eu quero que o sr. leia o que escreve. 0 que eu quero?
O sr. quer que eu leia o que eu escrevo.

Eu quero que o sr. volte para sua cadeira. 0 que eu quero?
O sr. quer que eu volte para minha cadeira.

Eu quero que o sr. se sente. 0 que eu quero? 0 sr. quer
que eu me sente.

2 Pe o ciie o (12 aluno) se levante. (2g aluno), o que eu
pego? 0 sr.pede que o se levante.

Pego que o (12 aluno) abra a porta. (22 aluno), o que eu
pego? 0 sr. pede que o abra a porta.

Pego que o (12 aluno) saia da sala. (22 aluno), o que eu
pego? 0 sr. pede que o saia da sala.

Pego que o (12 aluno) entre na sala. (22 aluno), o que eu
pego? 0 sr, pede que o entre na sala.

Pego que o (12 aluno) se sente. (22 aluno), o que eu pego?
O sr. pede que o se sente.

3 ero ue o (12 e 2g aluno) levem seus livros ara a
cadeira do 32 aluno 32 aluno o que eu quero?

O sr. quer que o e o
para a minha cadeira.

Quero que o e o mostrem a phina .- do livro
para o sr. 0 que,eu quero? 0 sr. quer que o e o

tostrem a pagina -- do livro.

Quero que o e o voltem para as suas cadeiras.
0 que eu quero? 0 sr. quer que o e o voltem
para suas cadeiras.

TRAGAM seus livros
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4 Quero que o sr. e o se levantem. 0 que eu quero?
0 sr. quer que nos nos levantemos.

Repetir a mesma pergunta ao segundo aluno.

Quero que o sr. e o tirem as suas canetas do bolso.
0 que eu quero? 0 sr. quer que nos tiremos nossas canetas
do bolso.

Quero que o sr. e o pegam a,caneta do (32 aluno).
0 que eu quero? 0 sr. quer que nos pegamos a caneta do

Quero que o sr. e o pegam ao (32 aluno) para p8r a
caneta no bolso. 0 qua eu quero? 0 sr. quer que nos
pegamos para o por a caneta no bolso.

0 professor escolhe alguns dos exercicios para os alunos
praticarem a fazer as perguntas.

5 0 Major Taylor diz ao empregado do p8sto de gasolina

que quer que gle mude o Oleo do carro e que ponha Oleo

especial, pois o major vai viajar nas montanhas.

0 major tambem quer que o rapaz veja todos os pneus,

o motor, o radiador e as luzes. 0 major quer que o

rapaz encha o tanque com gasolina azul, que limpe o

carro por dentro e que lave o carro.

1 0 Major Taylor quer que o empregado mude o Oleo
do carro?

2 glue Oleo o major quer qua o rapaz ponha?
3 Porque o major quer que ele ponha oleo especial?
4 Alem dos pneus, o que o major quer que o rapaz

veja?
5 Com que gasolina o major quer que o rapaz encha

o tanque?
6 Ile quer que o rapaz limpe o carro por dentro?
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7 tle quer que o rapaz lave o carro?
8 Quando precisa de gasolina, que gasolina o sr.

quer que o empregado ponha no tanque?
9 E que oleo quer que o empregado ponha no motor?

10 Quando o sr. vai a um posto de gasolina, o sr.
quer que o empregado veja os pneus?

11 0 sr. quer que e1e veja o radiador?
12 0 sr. quer que ele veja as luzes?
13 0 sr. quer que ele limpe o carro por dentro?
14 0 sr. quer que ele lave o carro?
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LESSON 37

DIALOGO

0 Major Taylor vai passar uns dias na fazenda dum
amigo. No momento, chega 1 estagao de estrada de
ferro para comprar Rassagens e pergunta a um empregado
onde ficam os gulches.

1 - Faz favor, onde ficam os guiches de passagens?
2 . Para onde o sr. quer ir?

3 - Para Campinas.
4 - Ali, em baixo daquele relOgio grande.

5 - Mas aqugles guichgs estao fechados!
6 - Abrem daqui a cinco minutos.

NO GUICHA

7 - Paz favor, uma passagem de primeira no trem da uma e
dez para Campinas.

8 - Ida e volta?

9 - Sim. tsse trem tem carro restaurante?
10 . Tem, sim senhor. E "pullman" tambem.

11 Quero um lugar que nao seja muito a frente.
12 - Tenho um bom aqui para o senhor.

13 - Em que carro 4?
14 - Carro no 18. Lugar no 26-A.

(No trem o major conversa com o chefe do trem que
vem picotar as passagens.)

15 - A que horas chegaremos a Campinas?
16 . Estamos um pouco atrasados. A provavel que cheguemos

as tres e meia.

17 - Quantas paradas faremos?
18 - So uma em Jundial.
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19 - De quanto tempo 4 a parada?
20 - Dez minutos.

21 - Tenho que fazer um telefonema assim que chque 16.
22 - 0 sr. pode telefonar do trem. Inauguramos esse

servigo hA um mgs.

23 - Ah! isso 4 Otimo! Onde Lica o telefone?
24 - 0 sr. atravessa mais dois carros e vera a cabina.

25 - Muito obrigado.
26 - De nada.

I
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LESSON 37

DIALOGUE

Major Taylor is going to spend a few days at his
friend..ts ranch. At this moment he arrives at the
railroad station to buy the tickets and asks one
of the railroad employees where the ticket window
is.

1 - Please tell me where the ticket windows are.
2 . Where do you want to go?

3 - Campinas.
4 - There, below that large clock.

5 . But those ticket windows are closed.
6 . They will open in five minutes.

(At the ticket window)

7 - Please give me a first class ticket for the one ten
train to Campinas.

8 - A round trip ticket?

9 . Yes. Is there a diner on this train?
10 - Yes, sir. And pullmans too.

11 - I don.tt want my seat too close to the front.
12 . I have a good one for you.

13 - In what car is it?
14 - Car 18, Seat number 26-A.

(On the train the major talks with the conductor
who comes to punch the tickets.)

15 - At what time are we arriving in Campinas?
16 - We are a little behind schedule. Wetll probably

arrive there at three-thirty.

17 . How many stops will we make?
18 - Only one in Jundial.
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19 - How long is the stop?
20 - Ten minutes.

21 - I have to make a telephone call as soon as I arrive
there.

22 - You can make your call from the train. We started
this service a month ago.

23 - Oh! That's wonderful! Where's the telephone?
24 - Go up two more cars and you'll see the booth.

25 - Thank you.
26 . Not at all.

90



LESSON 37

EXERCfCIOS

L. 37

1 Estas palivras abaixo serao esqueletos de frases. A
ssquerda e o verbo para a clausula principal e a do centro
e o instrumerqo de ligaggo entre,uma clausula e outra.
A da direita e o verbo para a clausula dependente ou
SUBJUNTIVO:

Ex: Desejar QUE falar
Eu desejo que o sr. fale portugues.

Nota: Cada uma das frases abaixo deve ser praticada em
diferentes pessoas.

Desejar QUE comprar
Mandar QUE marchar
Duvidar QUE falar
qierer QUE abrir
Pedir quE escrever
Permitir QUE atirar
Preferir QUE trabalhar
Insistir quE usar
Esperar QUE conhecer

2 Completar as seguintes frases.

1. Desejo que gle
2. Espero que o sr.
3. Nos insistimos que
4. Pies receiam que
5. Eu sinto muito que
6. Joao duvida que
7. 0 professor aconselha que
8. 0 sr. se alegra que
9. ties querem que

10. 0 oficial manda que
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3 Exercitar tambem com VOCE, VOCtS, OS SENHORES, ELE e .ELES.

Quero qua o sr. leve este pacote e estas cartas ao correio,
compre selos aereol, mande o pacote pela mala comum e as
cartas pela mala aerea,

0 que eu quero?

Espero que no armazem o sr, escolha um bom pedago de carnet
sompre_ esta lista de generos e ponha tudo na conta.

0 que eu espero?

Peg() que o sr. escolha sepatos, experimente.os, compre
coraes e graxa e vague com esta nota de 20 dolares.

0 que eu pego?

4 Traduzir e exercitar em v4rias pessoas, tanto na clAusula
principal como na subordinada.

Ex: I doubt that he arrives today.
Duvido que ele chegue hoje.

Duvido que gle (vocg, o senhor, n6s, etc.)----.
Duvido (vocg duvida, gle duvida, etc.) que

a. I advise you not to buy this car.
b, He insists that we get up early.
c. I am afraid (recear) that he will not sell the house,
d. We prefer that you help yourself to the coffee,
e, Our parents want us to live with them. (want that we...)
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LESSON 37

LEITURA

A VIAGEM DO MAJOR TAYLOR PARA CAMPINAS

Um amigo do major, que vive em Campinas, convidou-o

para passar uns dias na sua fazenda, perto daquela cidade.

A a primeira vez que o major viaja de trem no Brasil.

tie quer saber como sgo as estradas de ferro no Brasil.

Vai estaggo e compra uma passagem de ida e volta. No

trem gle conversa com um funcion6,rio do Instituto de

Agronomia de Campinas.

1 Porque o major vai a Campinas?
2 Onde fica a fazenda?
3 Quantos dias o major vai passar na fazenda?
4 Porque o major viaja de trem?
5 Onde ele compp a passagem?
6 Que passagem ele compra?
7 Com quem ele conversa no trem?

0 seu companheiro de viagem diz-lhe que Campinas

comegou como ponto de parada no caminho de Sao Paulo para

o interior. Pste caminho foi aberto pelos "bandeirantes",

osantrepidos exploradores portugueses que nos seculos

XVI e XVII iam em busca de ouro, pedras preciosas e

escravos indios. No seculo XVIII a planta "coffea Arabica"

chegou de Africa ao Brasil e comegou a cultivar-se em
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Campinas. Nas tiltimas decadas Campinas tornou-se uma grande

cidade industrial. Al se produzem texteis, mkuinas de

costura, produtos quimicos e farmactuticos, pneus,

plasticos e equipamento para a construgao de estradas.

8 Qual foi a origem de Campinas?
9 Quern eram os "bandeirantes"?

10 0 que procuravam os "bandeirantes"?
11 Que produto comegou a cultivar-se no seculo XVIII?
12 Hoje em dia Campinas continua sendo um centro

agricola?
13 0 que se produz atualmente em Campinas?

0 major faz tambem aigumas perguntas sObre as estradas

de ferro do Brasil. 0 seu companheiro conta-lhe que as

estradas de ferro se comegaram a construir no Brasil nos

meados do seculo XIX. A principio as estradas de ferro

pertenciam a companhias particulares estrangeiras. Mais

tarde, porem, 0 governo federal e os governos estaduais

comegaram a administra-1as. Em 1954, das 23.117 milhas

de estrada de ferro existentes, s6 5% pertenciam a

particulares. Em 1955 comegou a transformagao para o

sistema Diesel.

14 0 que mais o major queria saber?
15 Quando se comegaram a construir estradas de ferro

no Brasil?
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16 A quern pertenciam as primeiras estradas de ferro?
17 0 que aconteceu depois?
18 Que porcentagem das estradas de ferro era ainda

particular em 1954?
19 Quantas milhas de estrada de ferro havia em 1954?
20 Em que ano comegou a transformagio para o sistema

Diesel?
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LESSON 37

NOTAS GRAMATICAIS

0 SUBJUNTIVO

1 The atjunctive Clause is not complete if it is not sub-
ordinated to another clause,

2 The Subjunctive Clause is called dependent and the other
clause the Main Clause.

OOOOOO

000004600000

Main Clause

Espero que
I hope (that)

Subjmnctive Clause

venha amanha.

Subjunctive Clause

o sr. venha amanha.
you come tomorrow.

Note: The forms of verbs used in the PRESENT SUBJUNCTIVE
are similar to the ones used in the Im erative Form.
It is a good idea to review the Imperative lesson
32) and be thoroughly acquainted with it before
attempting to study the Present Subjunctive.

3 A sentence in the Present Subjunctive is formed by using
the PRESENT INDICATIVE in the MAIN CLAUSE and the PRESENT
SUBJUNCTIVE in the DEPENDENT CLAUSE.

4 The endings of the Present Subjunctive are:
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1st Conjugation

FALAR

fal E
fal ES
fal E
fal EMOS
fal EIS
fal EM

I may speak

3rd Conjugation

ABRIR

abr A I may open
abr AS
abr A
abr AMOS
abr AIS
abr AM

2nd Conjugation

ESCREVE,R

escrev A
escrev AS
escrev A
escrev AMOS
esczev AIS
escrev AM

4th Conjugation

P8R

ponh A
ponh AS
ponh A
ponh AMOS
ponh AIS
ponh AM

L. 37

I may write

I inay open

5 In the sentence below the first part is the main clause,
the second is the dependent or SUBJUNCTIVE CLAUSE.

Eu quero que o sr. escreva nksedra.
I want (that) Y71775-17ilte on the blackboard.

1st 2nd
Main Clause Subjunctive Clause

6 The present subjunctive is used to express:

COMMAND

Quero que o sr. fale portugu&s.
I want you to speak Portuguese.

Diga a he que venha imediatamente.
Tell him to come at once.
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DENIAL OR DOUBT

Nao quero que o sr. abra a porta.
I donut want you to open the door.

Duvido que cheguem a tempo.
I doubt that they will arrive on time. (1)

PREFERENCE

Prefiro que gle volte logo.
I prefer that he comes back soon.

REQUEST

Pego-lhe que leia gste livro.
I am asking you to read this book.

WISH

Espero que gle venha amanha.
I hope he will come tomorrow.

son oN
Sinto muito que Joao nio esteja aqui.
I am sorry John is not here.

(1) The present subjunctive may also be used to express
future time.
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EXERCfCIOS DE APRESENTAgA0

L. 38

1 pscsLaksosr.
O que eupeço-qt

O sr. pede que eu pegue o meu livro.
Pego que o sr. va ate a cadeira do e leve o seu livro.
O que eu peg() que o sr.ofaga?

O sr. pede que eu va ate a cadeira do e leve o
meu livro.

Peg() que o sr. dg o livro ao 0 que eu peg() que o sr.
dg ao

O sr. pede
Enpro que o sr
o sr. pega ao

O sr. quer
Pego que o sr.
que o sr. faga

0 sr. pede

que eu dg o livro ao
. peca o livro ao . 0 que eu quero que

que eu pega o livro ao
venha aqui e traga o livro. 0 que eu pego

que eu VA al e LEVE o livro.

2 Peco que o peAue o livro dgle.

Capitao, o que eu peg() que gle faga?
O sr. pede que o pegue o livro.

Peg() que o vg. ate
O que eu pego que o

O sr. pede que o
leve o livro.

a cadeira do e leve o livro.
fasa?
va ate a cadeira do

Peg() que o dg o livro ao
A quem eu peg() que o dg o livro?

O sr. pede que o dg o livro ao

Quero que o peça o livro ao .

O que eu quero que o pega ao ?
O sr. quer que o pega o livro ao

Peco que o venha aqui e traga o livro.
0 que eu peg() que o far?

0 sr, pede que o V al e LEVE o livro.
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3 Capitao, peg() que o sr. e o peguem seus livros.

Capitao, o que eu pego aos srs.?
7
o que eu pego,aos srs.?

0 sr. pede que nos peguemos nossos livros.

Capitao pego que o sr. e o Major vao ate a
cadeira do coronel e levem seus livros.
Capitao, o que eu peco que os srs. fagam?
Major, o que eu pego que os,.srs. fagam?
Coronel, o que eu pego que eles fagam?

0 sr. pede que o capitgo e o major VENHAM ate a minha
cadeira e TRAGAM seus livros.

pego que o sr. e o deem seus livros ao
7
o que eu pego que os srs. fagam?

9 0 que eu pego que os srs. fagam?

pego que o sr. e o pegam seus livros ao
o que eu quero que o sr. e o pegam ao ---?
o que eu quero que o sr. e 0 pegam ao ---?

pego que o sr. e o venham aqui e tragam seus
livros.

o que eu pego que Os srs. fagam?
o que eu pego gue os srs fagam?

0 sr. pede que nos VAMOS al e LEVEMOS nossos
livros.

4 Pe o ue o e o
0 que eu pego que o

e uem seus livros.

Pego que o e o
levem seus livros.
0 que eu pego que o

Pego que o e o
A quem eu peg() que o

Quero que o e o
A quem eu quero que o

e o aqui?

vio ate a cadeira do

e o fagam?

deem seus livros ao
e o deem seus livros?
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Peg() que o e o
0 que eu pego que o

L, 38

venham aqui e tragam seus livros.
e o fagam?

5 0 professor repetiri, o exercicio usando os seguintes verbos.

Sempre que possivel os alunos farao as perguntas.

Pres. Ind. Pres. Subj.
DESEJAR TIRAR MIR
MANDAR IR e LEVAR VIR e TRAZER

DAR
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LESSON 38

DIALOGO

0 Quartel General mandou uma esquadrilha de cagas-
bombardeiros localizar e atacar uma coluna inimiga.
0 comandante da esquadrilha relata o resultado da
sua missao ao oficial da 2a. Segao.

1 - Entao diga como decorreu a sua missao.
2 . Segundo as ordens recebidas decolamos Is 0700 horas

para localizar e atacar uma coluna inimiga.

3 - Indique aqui no mapa onde avistou o inimigo.
4 - Foi aproximadamente aqui. Perto dgste desfiladeiro.

5 - Qual era a composigao da coluna?
6 . Carros de combate, transportes de pessoal e artilharia

motorizada.

7 - Em que direiao se movimentavam?
8 - Em diregao as suas linhas.

9 - Continue, faga favor.
10 - As 0727 iniciamos o ataque. Destrulmos trgs carros

de combate, provIvelmente duas pegas de artilharia
e quatro transportes de pessoal.

11 - Houve perdas na sua esquadrilha?
12 - Sim, um aviao foi derrubado.

13 - 0 piloto conseguiu saltar?
14 - Conseguiu. Parece que caiu em territOrio inimigo.

15 - Quanto tempo durou o ataque?
16 - Vinte e tres minutos.

17 - Muito bem. Traga-me o relatOrio assim que esteja
pronto.

18 - Perfeitamente.
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LESSON 38

DIALOGUE

Headquarters sent a fighter-bomber squadron to locate
and attack an enemy column. The squadron commander
reports the results of his mission to the G-2 officer,

1 - Well, tell me.How did your mission go?
2 - As per orders we took off at 0700 hours, to locate

and attack an enemy column.

3 - Show me on this map where you sighted the enemy.
4 - It was about here. Near this ravine.

5 - What was the column composed of?
6 - Tanks, personnel carriers and motorized artillery.

7 - In what direction were they moving?
8 - Towards their lines.

9 - Go on, please.
10 - At 0727 we launched the attack. We destroyed three

tanks, probably two artillery pieces and four
personnel carriers.

11 - Did your squadron suffer any losses?
12 - Yes, one plane was shot down,

13 - Was the pilot able to bail out?
14 - Yes. I think he fell in enemy territory.

15 - How long did the attack last?
16 - Twenty-three minutes.

17 - Very well. Bring me the report as soon as it is
ready.

18 - Yes, sir.
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LESSON 38

EXERCfCIO6

1 0 Quartel General quer que o pilSto faga um reconhecimento.
0 que o Quartel General quer que o pilSto faga?
O que o Quartel General quer que o sr. faga?
O que o Quartel General quer que o faga?
0 que o Quartel General 9uer que o sr. e o - fagam?

O Quartel General quer que nos fagamos um reconhecimento.
O que o Quartel General quer que o e o
fagam?

O general quer que o pilOto se apresente na sede do comando.
O que o general quer que o pil8to faga?

O general quer que a f8rga aerea ataque a concentragao de
tropas inimigas.

.0 que o general quer que a f8rga aerea faga?

0 general quer que os cagas-bombardeiros metralhem
viaturas do inimigo.

O que o general quer que os cagas-bombardeiros

as

fagam?

O general quer que os cagas-bombardeiros decolem Is 8 horas.
A que horas o general quer que os cagas-bombardeiros
decolem?

Os chefes dos CC querem que os soldados saiam dos carros
quando os avies atacam.

O que os chefes dos CC querem que os soldados fagam?

O chefe dum carro quer que o soldado metralhe os
O que o chefe quer que o soldado faga?

O chefe do carro quer que os outros soldados corram para
os lados da estrada.

O que o chefe quer que os outros soldados fagam?

O chefe do carro quer que os soldados procurem abrigo.
O que o chefe quer que os soldados fagam?

O chefe nao quer que seus soldados sejam atingidos.
O que o chefe nao quer?
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2 Quero que o sr, de
quero?

O sr. quer que

O que eu quero que
O sr. quer que

O que eu quero que
O sr quer que

O que eu quero que
O sr, quer que

L. 38

a mAquina fotossitica a Joao. 0 que eu

eu de a mkuina fotogrAfica a Joao.

2
de a Joao?

ele de a m6quina fotogrAfica a Joao.
o ,sr. e o dtem a Joao?
nos demos a mAquinajotogrAfica a Jogo.
o e o deem a Joao?
eles deem a mAquina fotografica a Joao.

Quero que o sr. dee o enderego ao motorista.
Quero que o sr. de uma gorgeta ao motorista.

Peg() que o sr, nao esteja la muito tempo.
Peg() que o sr. esteja bem preparado para a aula.

Sinto que nao haja mais tempo.
Sinto que nio haja mais dinheiro.
Sinto que nao haja mais soldados.

Lm2121_422_2_2s4_11_aa_12.41222....:L_Iaisi.
Quero que o sr. vi ao centro da cidade de Snibus.
Quero que o sr, va ao correio.

Es ero
Espero
Espero
Espero
Espero
Espero
Espero
Espero
Espero

ue o sr
que o sr.
que o sr.
que o sr.
que o sr .
que o sr.
que o sr.
que o sr.
que o sr.

ueira vir a nossa festa.
quexra r conosco.
queira aceitar o cenvite.
saiba as ullimas noticias.
saiba onde s o ponto de parada.
saiba onde e o banco.
seja forte.
seja o primsiro da
nao seja o ultimo da

3 Peco %Lie o sr. 14 1 Sede do Comando, dt esta carta ao
capltao, esEsEe a resposta e volte depressa.

0 que eu pego?
0 sr.,pede que eu va a Sede do Comando, de esta carta ao
capitao, espere a resposta e volte deprv.ssa.

Repetir com voce, ele, voces, os senhores e eles.

105



L 38

4 Es ero ue o sr nao este a atrasado.

O que eu espero?
O sr. espera que eu nao esteja atrasado.

O sr, espera que o nao estep atrasado?
Sim sr., espero que o nao esteja atrasado.

O sr. espera que 0 e o ----- nao estepm atrasados?
Sim sr., espero que o e o nao estejam
atrasados.

O espera que o sr. e o nao estejam atrasaiLs?
Sim sr., o espera que eu e o ---- nao estejamos
atrasados.

O sr. espera que o e o nao estejam atrasados?
Sim sr., espero que o ---- e o ---- nao estejam
atrasados.

Es ero sue o sr este a se sentindo bem.

O que eu espero?
O sr. eapera que eu esteja me sentindo bem.

Espero que e1e esteja se sentindo bem.
O que eu espero?

O sr. espera que g1e esteja se sentinup bem.
O sr. espera que o esteja se sentindo bem?

Sim sr., espero que o esteja se sentindo bem.
O professor espera que o sr. e o estejam se sentindo

bem?
Sim sr" o professor espera que eu e o estejamos

nos sentindo bem.
O sr. espera que o e o estejam se sentindo bem?

Sim sr., eu espero que o e o estejam se

sentindo bem.

Repetir com estar aqui as
livre.
contente.

horas.

5 Rseso_gme_o_sr. saiba os meses em portugugs.

O que eu quero?
O sr. quer que eu saiba os meses em portugugs.

O sr. quer que eu saiba os meses em ingles?
Sim sr., quero que o sr. saiba os meses em ing16s.
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O sr, quer que o
Brasil?

Sim sr., quero que
do Brasil.

O sr, quer que o
Portugal?

Sim sr., eu quero
Portugal.

O quer clue
Sim sr., ele

O quer 9ue
Sim sr., ele

L. 38

saiba as capitais dos estados do

gle saiba as capitais dos estados

e o saibam as provincias de

que gles saibam as provincais de

o sr. e o
quer que nos
o sr. e o
quer que nOs

saibam os rios de Portugal?
saibamos os rios de Portugal.

saibam os rios do Brasil?
saibamos os rios do Brasil.

6 Substitua os verbos que estgo entre parentgsis por uma
forma apropriada. Use todas as pessoas de ambos os verbos

sempre que possivel.

1. EsDeramos qua todos (CHEGAR) a tempo.
2. Peg() que voces (VIR) cedo.
3. 0 prof,!ssor espera que voc. e (SABER) a ligao
4. 0 sargento manda que os praias (LIMPAR) os

5. 0 comandante nio quer que nos (PUMAR) na sala de aula.

6. 0 tenente recomenda que (APRESENTAR) os passes.

7. Alegro-me que (PODER) passar o fim de semana conosco.

8. Diga empregada.que (TRAZER) o cafe.

9. Eu quero que voce (DAR) o livro ao professor.
10. Duvido que Joao (IR) para a Europa.
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LESSON 38

LEITURA

BOMBARDMANDO UMA COLUNA MOTORIZADA

0 Quartel General mandou uma esquadrilha atacar uma

coluna inimiga. A coluna, de carros de combate, trans-

portes de pessoal e pegas de artilharia, ia para o sul

em dire* das linhas de frente. 0 terreno era montanhoso

e a estrada passava por um desfiladeiro. Depois do ataque

o comandante da esquadrilha se apresenta no Quartel General

para dar informagOes ao oficial da 2a. Seggo do Estado-

Maior. Mais tarde gle entregarS um relatOrio escrito com

todos os detalhes da sua missgo.

1 0 que o Quartel General ordenou a esquadrilha?
2 De que se compunha a coluna inimiga?
3 Em que diregao se movimentava a coluna?
4 Como era o terreno?
5 Por onde passava a estrada?
6 0 que faz o comandante da esquadrilha depois do

ataque?.
7 0 que ele farA mais tarde?

0 comandante da esquadrilha conta como decorre o

ataque.

Os cagas metralham os velculos do inimigo. Os soldados

inimigos saem dos carros e correm para os lados da estrada
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procurando cobertura e abrigo. Os cagas-bombardeiros

bombardeiam e atingem v6.rios carros de combate que sio

inutilizados ou destruldos.

0 chefe de um dos carros de combate abre fogo com a

sua metralhadora e atinge um dos aviiies, que cai em chamas.

0 pil8to salta em paraquedas. Cai em territOrio inimigo

e 4 feito prisioneiro por uma patrulha.

8 0 que fazem os cacas?
9 0 que fazam os soldados inimigos?

10 Para que eles correm para os lados da estrada?
11 0 que fazem os caias-bombardeiros?
12 Quem derruba o avigo?
13 Como ele derruba o avigo?
14 0 pilSto do aviao salta em paraquedas?
15 Onde ele cai?
16 0 que lhe acontece depois?

0 oficial da 2a. Sega() toma nota de tOdas estas

informa0es. Ple pede ao comandante da esquadrilha que

lhe mostre no mapa o local onde ele atacou a coluna. Mais

tarde o oficial 1ex4 um relatOrio detalhado e estudara as

fotografias do ataque. Apresentarl depois as suas

conclusaes ao Estado Maior.

17 Quem toma nota das informa0es?
18 Qual 4 a missao do oficial da 2a. Seggo?
19 0 que ele pede ao comandante da esqualrilha?
20 0 comandante da esquadrilha terA, tambem de fazer

um relatOrio escrito?
21 0 que fara entgo o oficial da 2a. Segao?
22 A quem gle apresentara suas conc1us5es?
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LESSON 38

NOTAS GRAMATICAIS

0 SUBJUNTIVO(FORMAS IRREGULARES)

1 The following verbs have irregular present subjunctive
forms:

DAR

dg, I may give
dgs
dg
demos
deis
dgem

QUERER

queiral I may
queiras
queira
queiramos
queirais
queiram saibam

ESTAR

esteja, I may be
estejas
esteja
estejamos
estejais
estejam

SABER

want saiba, I may know
saibas
saiba
saibamos
saibais

IR

I may go
vAs
Ar6

vamos
vades
vao

SER

seja, I may be
sejas
seja
sejamos
sejais
sejam

2 Verbs like SECAR, to dry, to become dry, TOCAR, to touch,

play musical instruments, and all other verbs ending in

CAR lose the C in the last syllable CAR and QU is

added in the 1st person preterit, Eu seguei, imperative,
Segue? Seglem and all the persons of the present sub-

junctive:

segue
segues
seque
sequemos
sequeis
sequem
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LESSON 39

EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

1 t possIvel que o sr. esteja no Brasil em 196 ?
Sim sr., 4 possivel que eu eFoteja no Brasil "Jr, 196 .

.

t possivel que ele esteja (pass) em (data)?
t possivel que eu esteja (pals) em (data)?

possive; que 9 sr. e o estejam (pals) em (data)?
.

Sim sr., e possivel que o e eu estejamos (pals)
em (data)?
t possivel que o e o estejam (pals) em (data)?

.

2 P. possivel que (o capitgo) seja (major) em 196 ?
t possivel que o sr. seja (um p8sto acima) em 196?
Sim sr;, 4 possivel que eu seja (p6sto)Aem 196 .

E possivel que o sr. e o sejam (posto) ei 196 ?
e A1 possivel que o e o sejam (posto) em 06 ?

3 t possivel que o sr.nao gueira ser (um p8sto acima)?
possivel que o nao queira ser (um pOsto acima)?
possivel que o sr. e o ngo queiram ser (p8sto)?

Nao sr., 4 impossivel que ncis nao sueiramos ser (p8sto).
A possivel que o e o nao queiram ser (p8sto)?

4 t possivel que seus filhos ngo queiram ir ao Brasil?
Ngo sr., 4 impossivel que meus filhos ngo queiram ir ao
Brasil.
t possivel que os filhos do ngo queiram ir ao Brasil?
t possivel que o sr. e o nao queiram ir a (pals)?
Ngo sr., 4 impossivel que ncis nao,queiramos ir a (pals).

0

Sim sr., 4 bem possivel que n4s nao queiramos ir a (pais).
t possivel que o e o nao queiram ir a (pais)?
A possivel que o sr. e o nio queiram almocar conosco?
A possivel que o sr. e o nao queiram tomar cafe?
A possivel que o sr. e o nao queiram ir a cantina?

5 E melhor que uma pessoa saiba os pregos antes de comprar
alguma coisa.
melhor que o sr. saiba os pregos antes de comprar

alguma coisa?
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Sim sr., 4 melhor que eu saiba os pregos antes de comprar
alguma coisae,
melhor que ele saiba os pregos antes de comprar?
melhor que o sr. e o saibam os pregos antes de

comprar?
Sim sr., e melhor que eu e o
de comprar.
A melhor que o e o saibam os pregos ante. de
comprar?

saibamos os pregos antes

6 Ainda que o sr. tenha fex;ias, o sr. ficarS aqui?
Ainda que eu tenha ferias, eu ficarei aqui porque quero
economizar dinheiro.

Ainda,que o srt v6 ao leste, passar6 por Nova Iorque?
Nao sr., nao passarei por Nova Iorque, ainda que ya
ao leste porque tenho sOmente tres dias para visitar
minha fam1lia.

Ainda que o sr. tenha a oportunidade, nao estudari outra
lingua quando terminar o curso aqui?

Nao sr., eu nao estudarei outra lingua, ainda que
tenha a oportunidade.

O sr.jrA para,,sua casa antes que o curso termine?
Nao sr., nao irei para casa antes que o curso termine,

O sr0 comprarg um carro novo antes que o sr. parta daqui?
Sirn sr., comprarei um carro novo antes que eu parta
para o Brasil.

Antes que o sr. saia dos EMU., o sr. nos escrever6 uma
carta?

Sirn sr., antes que ncis saiamos dos EEUU. ncis escreve .
remos uma carta para os srs.

Ate que o curso termine, o sr. ficar6 no apartamento?
Nao sr., you me mudare

Ate que a compaipha toque, nOs -ficaremos na sala de aula?
Sim sr., ate que a campainha toque, nos ficaremos aqui.

O sr. vai me telefonar dizendo a hora do jantar?
Ate 9ue minha senhora me diga a que horas e o jantar,
eu nao poderei lhe dizer.
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Para que o sr. vai sair agora?
Vou sair agora, para que tenha tempo de registrar
esta carta.

Para que o sr. iz4 a Sao Francisco?
Vamos,a Sao Francisco para que as criangas vejam um
espetaculo.

Para que vocg vai ficar em casa de noite?
Para que Mary possa ir 1 reuniao. Eu vou tomar conta
das criangas.

7 Completar as seguintes frases:

1. Ainda que eu tenha ferias .....
2. Ainda que eu va ao leste .....
3. Ainda que eu tenha a oportunidade .....
4. Antes que o curso termine .....
5. Antes que eu parta daqui .....
6. Antes que a aula termine .....
7. Ate que o curso termine .....
8. Para que eu tenha tempo de registrar esta carta....
9. Para que as criangas vejam o espetacu10 .....

10. Para que Maria e Joao possam ir ao cinema .....
11. Ate que a campainha toque mi..
12. Ate que minha senhora me diga a hora do jantar.....
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LESSON 39

DIALOGO

0 Major Taylor, D. Mary e os meninos vao passar o
fim de semana em Petropolis. A%tes de sair do Rio
param num posto de gasolina. Denis de encher o
tanque o major pede informagoes sobre o caminho.

1 - Qual 4 o caminho mais curto para se tomar a estrada
de rodagem Rio-Petropolis?

2 - t aqui pela Avenida,Rodrigues Alyes. Siga em frente
ate chegar ao Armazem 26 e vire a direita.

3 - 0 senhor tem um mapa?
4 - Sim senhor. Um moment:). (Vai buscar o mapa e aponta

o caminho.) Agora nos estamos aqui. A estrada e
esta.

5 - Muito bem. Entao sigo mais ou menos para noroeste.
6 - Depois da Baixada Fluminense comega a subida.

7 - Quantos quilOmetros sao at4 PetrOpolis?
8 - Sao 60 kms. mais ou menos. Deve ter uns 40 kms. de

subida.

9 - A estrada est em boascondiOes?
10 - Esta, sim senhor. toda cimentada. Mas tenha muito

cuidado. Ha curvas bem perigosas.

11 - De quantas pistas 4 a estrada?
12 - So de duas. t um bocado estreita.

13 - H. alguma variante?
14 - Nä() senhor. Se o senhor quer parar,tem v6rios

lugares com postos de gasolina, cafes e restiurantes.

15 - &imp. Muito obrigado pelas suas informag6es.

16 - Nao hA de qua. Boa viagem!

(No caminho D. Mary conversa com o major)

17 - Voce vai muito depressa, Bill. Veja que aqui a
velocidade maxima e 35 kms.
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18 - Sim, o rapaz tinha razao. Estas curvas sio muito
apertadas.

19 - Mas que vista maravilhosa! gste caminho 4 um
espetaculo! Nunca vi coisa mais bonita!

20 . Vamos parar aqui um instantinho para ver a paisagem.

21 . Boa ideia. A1i6s acho que as criangas querem um
refrgsco.

22 - Entio paramos ali naqugle cafe.
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LESSON 39

DIALOGUE

Major Taylor, "Dona" Mary and,the children are going
to spend the week-end in Petropolis. Before leaving
Rio they stop at a gas station. After filling the
tank Major Taylor asks for directions.

1 - What is the shortest way to the Rio-PetrOpolis
highway?

2 - It is here through Avenida Rodrigues Alves. Go
straight ahead until you come to warehouse 26, then
turn right.

3 - Do you have a map?
4 - Yes, sir. Just a moment. (He gets the map and

points out the way) Now we are here. This is the
road.

5 -

6 -

7 -
8 -

9 -
10 -

11 -
12 -

13 -
14 -

Very well. Then I
west.
After the "Baixada

must keep more or less to north-

Fluminense" the climb starti.

How many kilometers to PetrOpolis?
It.'s approximately 60 kilometers. It's probably
40 kilometers of climbing.

Is the road in good condition?
Yes, sir. It is all paved. But be extra careful.
There are very dangerous curves.

How many lanes does the road have?
Only two, and quite narrow.

Are there any alternates?
No, sir. If you want to stop,there are several
places with gas stations, cafes and restaurants.
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15 - Swell. Thank you for your information.
16 - You're welcome. Have a nice trip.

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

(On the way "Dona" Mary talks to the major)

Bill, you are going too
here is 35 kilometers.
Yes, the boy was right.

fast.

These

L. 39

Look! The speed limit

are very narrow curves.

But what a gorgeous view! This is a marvelous road!
I have never seen anything prettier!
Letts stop here for a minute and admire the landscape.

Good idea! As a matter of fact the children want
something to drink.
Then letts stop at that cafe.
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LESSON 39

EXERCfcIOS

1 Baseado nas frases abaixo, o aluno dart uma outra frase
usando a parte sublinhada e conp/e-tando com outra ideia.

Duvida
Ordem

Desejo

Recomeadaggo
Preferencia
Pedido
Emoggo

Eu duvido que chova hoje.
0 general ordena que os soldados usem o

uniforme novo.
A

Desejo que voce venha a minha
casa amanhg.

Recomendo que o sr. chegue mais cedo.
Prefiro que faga chocolate.
Peco que traga o livro amanhg.

Alegro-me que seu filho esteja melhor.

2 0 aluno fart o mesmo exercicio acima flexionando as pessoas
do verbo no Presente do Subjuntivo e acrescentando uma ideia

diferente.

Exemplo: Eu duvido que o sr. tenha uma nota de mil dOlares.
--Tr n " Zrfrenha tempo de ir a cidade.

11 It " ruis estejamos atrasados.
ft ft " os srs. possam sair agora.
ft ft " gles sejam franceses.

3 0 aluno completart os espagos usando uma ideia prOpria.

Exemplo: Talvez
Talvez eu compre um carro novo em 1960.

Oxalt

Tomara

Embora

Ate que

Ainda que
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Para que

A nao ser que

Nem que

Por mais que

1. E importante que os srs. estejam aqui as oito
horas?

2. 0 sr. prefere que os exercicios sejam aceis ou
dificeis?

3, 0 sr. duvida que o vS ao Brasil?
4. Os erofessores querem que os alunos saibam as

ligoes?
5. 0 sr. quer que sua familia gaste muito dinheiro?

5 Os. srs. duvidam que o saiba a liigo?
Os srs. pensam que as lives sejam dificeis?
O sr. prefere que nos nao venhamos amanhg?
Os srs.,se alegram que nos estejamos aqui?
A que medico o,sr. recomenda que eu va?
O que s necessario fazer para que os srs. saibam as
provavel que nos jantemos Is 8 horas?

Antonio deseja que Maria fique em iasa?
Ele quer que voce escreva um relatorio?
O professor recomenda que os srs. leiam o livro com

6 Traduza:

liOes?

atenggo?

The Major wants the Lieutenant to come to the office.
We hope it doesn't rain today.
We hope it's sunny tomorrow. (fazer sol)
I hope the newspapers are saying the truth.
Do you think she is sick?
I think there are more students in Harvard but I am not sure.

(ter a certeza)
I want you to go to Mexico with my friend.
I want you to read this newspaper.
I want you to study this dialogue.
We hope we can solve this difficult situation. (resolver)
Do you want ne to put the chair here?
I am afraid he wants to go right now. (recear)
I don't want you to leave.
I hope you won't have any problems on your trip.
Maybe I'll send them a present.
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LESSON 39

LEITURA

A ESTRADA DE RODAGEM

0 major e a famIlia vac) passar o fim de semana a

PetrOpolis. A estrada de rodagem do Rio ate A montanha

4 uma longa reta que se percorre em pouco tempo, mas a

subida da montanha leva mais ou menos cinquenta minutos.

A estrada de rodagem 4 entgo cheia de curvas, algumas

perigosas, mas 4 to:Ida cimentada e esti sempre em boas

condiOes. t a mais curta e a melhor para se ir do Rio

at4 PetrOpolis. Assim mesmo 4 preciso que os carros

tenham bons freios, porque hi subidas e descidas muito

ingremes.

1 Como 4 a estrada de rodagem do Rio ate a montanha?
2 Mais ou menos quantos minutos leva a subida da.

montanha?
3 Como 4 a estradade rodagem entgo?
4 Algumas curvas sao perigosas?
5 A estrada e cimentada?
6 Esti sempre em boas condiOes?
7 t a mais curta e a melhor para se ir do Rio ate

Petropolis?
8 t preaiso que os carros tenham bons freios?

Porque?

As estradas de rodagem mais importantes do Brasil tem

um nilmero como nos Estados Unidos, mas geralmente diz-se
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estrada Rio-PetrOpolis ou Recife-Olinda. Outras tem um

nome especial, como a Via Anchieta que liga Sao Paulo a

Santos.

No Sul se encontram as melhores e mais numerosas

estradas, especialmente nos estados de Sao Paulo, Rio de

Janeiro e Minas Gerais. 0 Norte e o Sul estao ligados

pela estrada de rodagem Rio-Bahia. Recentemente construi-

ram-se grandes rodovias que ligam Brasilia a v4rios centros

importantes do pals.

9 As radovias mais importantes do Brasil tambem tem
um numero como nos Estados Unidos?

10 Como sao tamb4m designadas as rodovias?
11 0 que e a Via Anchieta?
12 Em que estados se encontram as melhores estradas?

13 Qye estrada liga o Norte ao Sul?
14 Qye estradas importantes se construiram

recentemente?

Na estrada o Major Taylor e a familia pararam para

tomar um refresco e admirar a paisagem.

Um pouco antes de chegar a PetrOpolis passaram pelo

famoso Hotel Quitandinha, onde se realiza um dos mais

importantes bailes de Carnaval do Brasil.

Petr6polis fica a cerca de 900 metros de altitude e

muitos cariocas passam lA o verao para fugir do calor e

da humidade do Rio. Quando o Rio de Janeiro era a capital

do Brasil, o Presidente da Reptiblica, os ministros e parte
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do Corpo DiplomItico faziam de PetrOpolis a sua residencia

de vergo.

15 Para que 9 major e a famIlia pararam na estrada?
16 Por onde eles passaram um pouco antes de zhegar

a Petropolis?
17 Como se celebra o Carnaval no Hotel Quitandinha?
18 A que altitude fica PetrOpolis?
19 Porque muitos cariocas preferem passar o vergo em

Petropolis?
20 Quando o Presidente da RepUblica, os ministros e

parte do Corpo Diplomatico faziam de Petropolis a
sua residencia de vergo?

4
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LESSON 39

NOTAS GRAMATICAIS

1 The subjunctive is used after expressions like the for.owing:

possivel
impossivel
preciso
pena etc.

- It's possible
- It's impossible
- It's necessary
- It's a pity

possivel que gles cheguem a tempo.
E impossivel que gles cheguem a temRo.
ITIca,izoleqtarndnoe:csfee7411! vezes.

2 The following words require the subjunctive form:

OXALA - let us hope

TALVEZ - maybe

AINDA QUE - although

POR MENOS QUE - no matter how little

CONTANTO QUE - provided that

ANTES QUE

PARA QUE

TOMARA QUE

EMBORA

NEM QUE

- before

- so that

- I hope that

- although

- not even if

POR MAIS QUE - no matter how much

A NAO SER QUE - unless

ATE QUE - until

DESDE QUE - as long as
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LESSON 40

EXERCfCIOS DE APRESENTA00

1 Snro que o sr. se levante.

0 que eu quis?

O sr. quis que eu me 1evantasse.

Quero que o sr. y6. ate Redra.
Quis gue o sr. fosse ate a pedra.
O que eu quis?

O sr. quis que eu fOsse ate a pedra.

Quero que o sr. escreva na pedra.
Quis que o sr. escrevesse na pedra.
O que eu quis?

O sr. quis que eu escrevesse na pedra.

Quero que o sr. leia o que escreveu.
Quis que o sr. lesse o que escreveu.
O que eu quis?

O sr. quis que eu lesse o qur. eu escrevi.

Quero que o sr. volte para a sua cadeira.
Quis que o sr. voltasse para sua cadeira.
O que eu quis?

O sr. quis que eu voltasse para a minha cadeira.

Quero que o sr. se sente.
Quis que o sr. se sentasse.
O que eu quis?

O sr. quis que eu me sentasse.

Repetir com outros alunos.
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2 22scLais_o_s_r_t_ipLegue olivro.
Pedi que o sr. pegasse o livro. 0 que eu pedi?

O sr. pediu,que eu pegasse o livro.
Peg() que o sr. va ate 1, cadeira do e leve o livro.
Pedi que o sr. fOsse ate cadeira do e levasse o

livro.
O que eu pedi?

O sr. pediu que eu fOsse ate 1. cadeira do --- e

levasse o livro.
Peg() que o sr. mostre o livro ao
Pedi que o sr. mostrasse o livro ao 0 que eu pedi?

0 sr. pediu que eu mostrasse o livro ao
Pego que o sr. venha aqui e traga o livro.
Pedi que o sr. viesse aqui e trouxesse o livro.
O que eu pedi?

0 sr. pediu que eu fOsse al.
viesse aqui e levasse o livro.

trouxesse o livro.

Peco que o sr. e o peguem o livro.
Pedi que os srs. pegassem o livro.
O que eu pedi?

O sr. pediu que nOs pegSssemos o livro.

Peg() que o e o peguem o livro.
Pedi que o e o pegassem o livro.
O que eu pedi?

O sr. pediu que eles pegassem o livro.

Repetir o exercicio usando os verbos IR, LEVAR
MOSTRAR
VIR, TRAZER

nas la, 2a e 3a pessoas do plural.

3 Foi possfvel que o sr. fOsse para casa de carro em dez
minutos?

Sim sr., foi possivel que eu f8sse para casa de carro
em dez minutos.
Nao sr., foi impossivel que eu fOsse para casa de
carro em dez minutos.
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Foi possivel que o sr. f8sse para a cidade em dez minutos?

Foi possivel que o sr. asse para a sede do comando em dez
minutos?

Foi possivel que o sr. asse para o seu quarto em dez
minutos?

Foi possivel que o sr. asse para o armazem em dez minutos?

Foi possivel que o sr. fOsse para o cais em dez minutos?

Foi ossivel sue o sr. e o assem ara a cantina
durante o intervalo?

Sim sr., foi possivel que nOs f8ssemos para a cantina
durante o intervalo.

Foi possivel oue o e o f8ssem para suas casas
durante o almOco?

Sim sr., foi possivel que gles f8ssem para suas casas
durante o almoco.

4 Foi gueo fOsse o 2ELEILEILJILjilLILIALII?
Sim sr., foi melhor que eu fosse o primeiro da fila
na cantina.

Foi melho: que o f8sse o primeira da fila na cantina?
Sim sr., foi melhor que o fosse o primeiro da
fila na cantina.

Foi melhor que o sr. e o f8ssem os primeiros da fila
na cantina?

Sim sr., foi melhor que mis fOssemos os primeiros da
fila na cantina.

Foi melhor que o e o assem
na cantina?

Sim sr., foi melhor que o e o
primeiros da fila na cantina.

Porque foi melhor que os srs. fOssem os primeiros da fila

na cantina?

Foi melhor 9ue o sr. fOsse o primeiro da classe em (West

Point) (Ginasio) (Colegio) (Universidade)?

erimeiros da fila

f8ssem os
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LESSON 40

DIALOGO

0 Major Taylor est6 com uma terrlvel dor de dente.
Entao telefona a um dentista para marcar hora. A
enfermeira atende o telefone.

1 - A18? A do consultOrio do Dr. Queircis?
2 - A, sim senhor. Quem est6 falando?

3 - Aqui fala o Major William Taylor. Seri possivel o
doutor me atender?

4 - Hoje? T8das as horas estao

5 - M.as eu estou com uma dor de
6 . Nesse caso deixe-me ver.

tomadas.

dente muito forte.

7 - Se o doutor me pudesse atender hoje seria Otimo.
8 - Muito bem, major. Entgo fica para as onze e meia.

(.s onze e meia no consultOrio do Dr. Queircis)

9 - Vamos ver o que hi. Qual 4 o dente que estA doendo?
10 - Este de cima. Aqui.

11 - Esti doendo muito?
12 - Muitissimo. Acho que tem um abcesso.

13 - Vamos tirar uma radiografia.
14 - Se o sr. arrancasse logo nao seria melhor?

15 - Assim que eu veja a radiografia decido.
16 - Eu nao quero passar outra noite sem dormir.

17 - Vou-lhe dar um sedativo. Incline a cabega para trAs
e abra a b8ca.

(0 Dr. Queircis examina a bOca do major)
18 - Ha mais alguma coisa?

19 - Tem aqui uma pequena c6rie e esta obturagao esti um
pouco solta.

20 . Se o senhor tivesse tempo, gostaria de tratar disso
o mais depressa possivel.
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21 - Muito bem. Telefone amanha de manila para saber o
resultado da radiografia e tome um dgstes compridos
de quatro em quatro horas.

22 - Perfeitamente, doutor. Muito obrigado.
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LESSON 40

DIALOGUE

Major Taylor has a terrible toothache. So he calls

a dentist for an appointment. The nurse answers

the phone.

1 . Hello? Is this Dr. QueirOstoffice?
2 - Yes, sir. Who is calling?

3 . This is Major William Taylor. Would it be possible
for the doctor to see me?

4 - He is all booked up for the day.

5 . But I have a bad toothache.
6 - In that case let me see.

7 - If the doctor could see me today it would be fine,

8 . Very well, major. Then you can come in at 11:30.

(at 11:30 at Dr. Queir6stoffice)

9 - Letts have a look. Which tooth is bothering you?
10 - This upper one, here.

11 . Is it hurting badly?
12 . Very much, I think it has an abscess.

13 - Letts take an X-ray.
14 - Wouldn't it be better if you would pull it out?

15 - As soon as I see the X-ray I'll decide.
16 - I don't want to spend another night without sleep.

17 . I'm going to give you a sedative. Lean back and
open your mouth.

(Dr. QueirOs checks the major's mouth)

18 . Anything else?
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19 - Therets a small cavity, and this filling is a little

loose.
20 - If you have the time, I would like to have this

taken care of as soon as possible.

21 - Very well. Call tomorrow morning and I'll let you
know the results of the X-ray. Take one of these
pills every four hours.

22 - Very well, doctor. Thank you very much.
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EXERCfCIOS

1 Eu edi sue o sr e o se levantassem?
Sim sr., o sr. pediu que eu e o nos levantssemos.

Eu pedi que o sr. e o voltassem para as suas cadeiras?

Sim sr., o sr. pediu que eu e 0 voltgssemos para

as nossas cadeiras.
Eu pedi que e o sr. e o . se sentassem?

Sim sr., o sr. pediu que nos nos sentassemos.
Eu pedi que o sr. e o pegassem seus livros?

Sim sr., o sr. pediu que eu e o pegassemos nossos

livros.
Eu pedi que o sr. e o levassem seus liyros para o ---?

Sim sr. o sr. pediu que eu e o levassemos nossos

livros para o
Eu pedi que o sr. e o mostrassem seus livros para

Sim sr., o sr. pediu que eu e o mostr4.ssemos

nossos livros para o

L.40

O sr. pediu que o e o
Sim sr., eu pedi que o

O sr. pediu que o e o
cadeiras?
0 sr. pediu que o e o

0 sr. pediu que o e o

0 sr. pediu que o e o

0 sr. pediu que o
para o

se levantassem?
e 0 se levantassem.
voltassem para as suas

se sentassem?
pegassem seus livros?
levassem seus livros para

e o mostrassem seus livros

Eu uis sue o sr. e o escrevessem os seus nomes na

pedra?
Sim sr., o sr. quis que eu e o escrevgssemos os

nossos nomes na pedra.
O Capitao quis que o sr. e o
nomes?

Sim sr., o Capitao quis que eu e o lgssemos

os nossos nomes.

lessem os seus
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O sr uis ue o e o
napedra?

Sim sr., eu quis que o
seus nomes na pedra.

O sr. quis que 0 e o
Sim sr., eu quis que o
nomes,

escrevessem os seus nomes

e o escrevessem

1essem seus nomes?
e o lessem seus

3 pesogueoss_t_e_sp,_21.,
Pedi ue os srs. ossem ate a pedra,
O que eu

O sr. pediu que nOs f8ssemos ate pedra.

Peg() que o sr. e o venham aqui.
Pedi que os srs, viessem aqui.
O que eu pedi?

O sr. pediu que nOs FOssEmos Af

O sr. pediu que nOs VIASSEMOS AQUI.

Pego que o sr, e o tragam os seus livros aqui.
Pedi que os srs. trouxessem os seus livros aqui.
O que eu pedi?

O sr. pediu que nOs LEVASSEMOS os nossos livros Af.

O sr. pediu que nOs TROUXASSEMOS os nossos livros AQUI.

Peco clue e o vao ate h pedra.
Pedi que eles f6ssem até-1 pedra.
O que eu pedi?

O sr, pediu que &les fOssem ate I pedra.

Pego que 9 e o venham aqui.
Pedi que eles viessem aqui.
O que eu pedi?

O sr. pediu que kes FOSSEM Af.

O sr, pediu que eles VIESSEM AQUI.
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Pego que a e o tragam os seus livros aqui.

Pedi que eles trouxessem os seus livros aqui.

0 que eu pedi?

0 sr. pediu que hes LEVASSEM os seus livros Af.

0 sr. pediu que hes TROUX1SSEM os seus livros AQUI.

4 Seu pai quis que o sr. asse militar?
Sim sr., meu pai quis que eu f8sse militar.

Seu pai quis que o sr. e seu irmio assem militares?
Sim sr., meu pai quis que ne's fOssemos militares.

0 sr. quis que o e o fOssem os primeiros da

classe?
Sim sr., eu quis que hes f8ssem os primeiros da classe.

5 Se eu tivesse do preencher uma ficha de registro, eu daria

f5das as informacóes.

Se o sr. tivesse de preencher a fichal o sr. daria

ttidas as informagaes?
Sim sr., se...eu tivesse de preencher a ficha, eu daria tOdas

as informagoes.
Se o tivesse de preencher a ficha, gle escreveria

o nome por extenso?
Sim sr., se ele tivesse de preencher a ficha, he escreve.
ria o none por extenso.

Se o sr. e o tivessem do preencher a ficha, os

srs. escreveriaT o nome do pai e da mie?

Sim sr., se nos tivessemos de preencher a ficha, nOs
escreveriamos os nomes do nossos pais e de nossas mies.
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LESSON 40

LEITURA

A POPULAgA0 DO BRASIL

0 Brasil foi descoberto e colonizado pelos portugueses

que deram ao pals a sua lingua, a sua religiio cat6lica

e o seu tipo racial b&sico.

Quando os portugueses chegaram pela primeira vez ao

Brasil, a populaggo nativa era provavelmente de 800.000

pessoas. Hoje em dia existem no Brasil cgrca de 200.000
.

indlos, concentrados principalmente no vale do Amazonas

e em Mato Grosso.

1 Por quem o Brasil foi descoberto e colonizado?
2 Qual foi a contribuiggo dos portugueses?
3 Aproximadamente quantos indios viviam no Brasil

quando os portugueses chegaram pela primeira vez?
4 Qual e a populag xao ndia atual?
5 Onde se concentra hoje em dia a populaggo India?

A introduclo de escravos no Brasil comegou nos fins

do seculo XVI e continuou ate depois de 1850.

A chegada de imigrantes da Europa data de 1818, quando

um gupo de sulgos se fixou em Nova Friburgo, perto do Rio

de Janeiro. Entre 1821 e 1945 cgrca de 5.200.000
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imigrantes entraram no Brasil. Cos mais numerosos entre

Les eram os italianos, portugueses, espanhOis, japoneses

e alemges. 0 Brasil tem a maior colOnia japonesa do mundo.

6 Quando comegou a introdugio de escravos no Brasil?
7 Depois dos portugueses, quais foram os primeiros

imigrantes que entraram no Brasil?
8 Quantos imigrantes entraram no Brasil no periodo

de 1821 a 1945?
9 De onde vieram?

10 116 muitos japoneses no Brasil?

Mais de quatro seculos de amalgamagio e assimilagio

dos elementos raciais do Brasil produziram uma cultura

e nacionalidade distintas.

0 Brasil tem ainda grande necessidade de imigrantes

devido as suas vastas areas de terra inexplorada mas

extremamente fertil.

A transfergncia da capital para o interior do pals em

21 de abril de 1960 estgve ligada a gste problema de

desenvolvimento.

11 Quantos s4culos de existgncia tem o Brasil?
12 0 que produziu essa amalgamaggo e assimilagio

dos elementos raciais do Brasil?
13 0 Brasil ainda necessita de imigrantes?
14 Porqug?
15 Qual 4 a nova capital do Brasil?
16 Quando foiAinaugurada Brasilia?
17 A transferencia da capital contribuir6 para o

desenyolvimento do pais?
18 Porque?
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LESSON 40

NOTAS GRAMATICAIS

Imperfect Subjunctive

IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO

1 The Imperfect Subjunctive is formed from the 3rd person
plural of the Preterit.

Ex: CHAMARAM

The final $ llable RAM is chan ed into:

(se) eu
(se) o sr.
(se) gle

(se) nOs
(se) os srs.
(se) ales

SSM
SSE
SSE
SSEMOS
SSEM

chamasse
chamasse
chamasse

chamAssemos
chamassem
chamassem

Ex: ties chamaram os alunos.

0 comandante mandou que eu chamasse os alunos.
The commandant ordered me to call the students.

2 The Imperfect Subjunctive is used:

a. in sentences in the past tense in the same way
as the present subjunctive is used in the present
tense:

Ex: tie p que vocg venha amanha.
Eie odiu que voce'Vreise amanhi.

He asked you to come tomorrow.
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b. in conditional contrary-to-fact clauses, or clauses
expressing a doubtful condition in the future:

Se tivesse fome, eu comeria.
Yr I were hungry, I would eat.

Se f8sse ao Brasil, iria de aviio.
ni I were to go to Brazil, I would fly.

in the dependent clause when the verb of the main
clause is in the conditional tense, i.e. .

ElLgoatRal que o sr. abrisse a porta.
I would like you to open the door.

main clause dependent clause

Eu gostaria que 2.§1.1.29mEtulliamo_at
cadesra.

would like you to put the book on the Clair.

P-7
main clause dependent clause
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LESSON 41

EXERCfCICS DE APRESENTA0.0

1 Eu gostaria 9ue o sr. abrisse a porta.
Do que eu gostaria?

O sr. gostaria que eu abrisse a porta.
Eu gostaria que o abrisse a porta.

Do que eu gostaria?
O sr. gostaria que g1e abrisse a porta.

Eu gostaria que o sr. e o abrissem a porta.
Do que eu gostaria?

O sr. gostaria que nOs abrIssemos a porta.
Eu g3staria que o sr. e o abrissem a porta
e saissem da sa1a.

Do que eu gostaria?
0 sr. gostaria que nOs abrissemos a porta e saissemos
da sala.

Eu,gostaria que o e o abrissem a porta e
saissem da sala.

Do que eu gostaria?
0 sr. gostaria que kes abrissem a porta e saissem da
sala?

0 sr. gostaria que eu abrisse a porta e saisse da
sa1a.

Sim sr., eu gostaria que o sr. abrisse a porta e saisse
da

Eu .ostaria ue o sr usesse o seu livro na mesa.
Do que eu gostaria?

O sr. gostaria que eu pusesse o livro na mesa.
Gostaria que o fOsse ate A mesa e pusesse o
livro dgle na mesa.

Do que eu gostaria?
O sr. gostaria que o fOsse ate a mesa e pusesse o
livro dgle na mesa.

Gostaria que o sr. e o fOssem ate a mesa e
pusessem os seus livros na mesa.

Do que eu gostaria?
0 sr. gostaria que nOs fOssemos ate a mesa e pusessemos
os nossos livros na mesa.

Gostaria que o e o f8ssem ate 1 mesa e
pusessem os livros de1es na mesa.
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Do que eu gosta:ia?
0 sr. gostarsia que gles f6ssem ate A mesa e pusessem

os livros deles na mesa.
0 sr. gostaria que eu fOsse ate a mesa e pusesse

o meu livro na mesa?
Sim sr., eu gostaria que o sr. f8sse ate A mesa e

pusesse o seu livro na mesa.

2 Se eu tivesse temp_a_isia a Los Angeles no fim de

semana.
0 sr. tambem iria, se tivesse tempo?

Sim sr., se eu tivesse tempo, eu tambem iria a Los

Angeles no fim de semana.
Se o tivesse tempo, gle iria a --- no fim de

semana?
Sim sr., se gle tivesse tempo, gle iria a --- no fim

de semana.
Se o sr. e sua espOsa tivessem tempo, os srs.

iriam a no fim de semana?
Sim sr., se nOs tivessemos tempo, mis irlamos a ---

no fim de semana.
Se o e o tivessem temgo, gles tambem iriam?

Sim sr., se gles tivessem tempo, eles tambem iriam.

Se eu tivesse muito dinheiro eu co raria uma casa

em Miami.
Se CITTMesse muito dinheiro, onde o sr. compraria uma

casa?
Se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria uma casa

em Palm Springs.
Se o tivesse dinheiro, o que gle faria?

Se o sr. e sua espOsa tivessem muito dinheiro, o que

fariam?
Se o e o tivessem muito dinheiro, 0 que

fariam?

Se eu nao tivesse de trabalhar, eu descansaria.

Se o sr. n'ao tivesse de trabalhar, o que faria?

Se eu nao tivesse de trabalhar, eu tambem descansaria.

Se o ngo tivesse de trabalhar, o que faria?

Se o sr. e sua esp8sa nao tivessem de trabalhar,
o que fariam?
Se o sr. e o ngo tivessem de trabalhar, o que

fariam?
Se o e o ngo tivessem de trabalhar, o que

fariam?

139



L. 41.

Se eu nao tivesse de estudar agora, eu daria um passeio,

Se o sr. nao tfvesse de estudar agora, o sr. daria um
passeio?

Sim sr., se eu nao tivesse de estudar agora, eu daria
um passeio.

Se o nao tivesse de estudar, daria um passeio?
Se o sr. e o nao tivessem de estudar, dariam
um passeio?
Se o e o nao tivessem de estudar, dariam
um passeio?
0 que o sr. e o fariam, se ngo tivessem de
estudar agora?

Se eu tivesse muito dinheiro eu iria a Las Ve.as.
Se o sr. tivesse multo dinheiro, o sr, xria a Las Vegas?

Sim sr., se eu tivesse muito dinheiro, eu iria a Las
Vegas.

Onde o iria, se gle tivesse muito dinheiro?
Onde o sr. e sua espOsa iriam, se tivessem muito
dinheiro?
Onde o e o iriam se tivessem muito dinheiro?

3 Se eu nao udesse ir a Portu:al eu ostaria de ir ao

Brasil.
Se o sr. nao pudesse ir a Portugal, o sr. gostaria de ir

ao Brasil?
Sim sr., se eu ngo pudesse ir a Portugal, eu gostaria
de ir ao Brasil.

Se o ngo pudesse ir gle gastaria de ir ---?

Sim sr., se o ngo pudesse ir ele gostaria de ir
iNowwww

Se o sr. e o nao pudessem ir os srs.
gostariam de ir ---?

Sim sr., se ais nao pudssemor in ---, nOs gostariamos

de ir
Se o e 0 ngo pudessem ir gles gosta-

riam de ir ---?
Sim sr., se gles nao pudessem ir ales gostariam

de ir

Se eu nao pudesse acender a lareira eu acenderia o

aquecedor,
Se o sr, nao pudesse acender a lareira, o sr. acenderia o

aquecedor?
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Sim sr., se eu nao pudesse acender a lareira, eu
acenderia o aquecedor.

Se o nao pudesse acender a lareira, o que faria?

Se o sr. e o nao pudessem acender a lareira,

o que fariam?
Se o e o nao pudessem acender a lareira, o

que fariam?

4 0 Estado-Maior quis que todos os planos para o ataque

incluissem flexibilidade, surprgsa e que tivessem um p1ano

de Logo coordenado.

O E.M. quis que todos os planos para o ataque incluissem

flexibilidade?
E o que mais?

o oficial quis true a companhia salsse do ponto de reuniao

as 0500 horas e se dirigisse para o rio.

A que horas o oficial quis que a companhia saisse do

ponto de reuniao?
Para onde 1e quis que a companhia se dirigisse?

Pie queria que um aviao fizesse uma cortina de fumaga.

0 que tle queria que o aviao fizesse?
tie esperava que a cortina de fumaga impedisse o inimigo

de ver o ponto de cruzamento do rio.

O que g1e esperava que a cortina de fumaga fizesse?

O E.M. quis que a artilharia abrisse fogo e fizesse uma

barragem.
O que o E.M. quis que a artilharia fizesse?

O oficial queria que o escalao de assalto da infantaria

saisse da posi%ao de ataque e comegasse a atravessar o rio

em barcos-pontoes.
De onde o oficial queria que o esca1ao de assalto

saisse?
Como gle queria que o escalao de assalto atravessasse

o rio?
tie queria,que a companhia destruisse as casamatas e outras

fortificapes com langa-chamas e outras armas.
Como ele queria que a companhia destruisse as casamatas

e outras fortificagOes?
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LESSCN 41

DIALOGO

A companhia recebeu ordens para fazer uma cabega de
ponte do outro lado do rio. As 0500 horas a companhia
saiu do ponto de reuniao e se dirigiu para o rio onde
estavan os barcos-pontoes. No dia seguinte, dois
soldados conversam sobre esta operagao.

1 - Equal foi a missgo da sua companhia?
2 - Fazer uma cabega de ponte do outro lado do rio.

3 - Como vocgs atravessaram o rio?
4 - Em barcos-pont6es.

5 - Qpe elementos apoiaram o ataque?
6 - A artilharia fez uma tremenda barragem de fogo.

7 - A FOrga Aerea mbemapoiou o ataque?
8 - Sim, a Ftirga Aerea fAez uma cortina de fumaga.

9 - Qual era o plano de ataque do escalgo de assalto?
10 - 0 esca1go de assalto saiu da posigao de ataque e

atravessou o rio em primeiro lugar.

11 - Continue.
12 - Depois outros elementos da divisgo reforgaram o ataque.

13 - Qpe armas os soldados tinham?
14 . Armas portateis e alguns tinham langa-chamas.

15 - Como foi o ataque &s posiOes inimigas?
16 - Usamos fogo de assalto e combate aproximado.

17 - 0 inimigo contra-atacou?
18 - Sim, procurou forgar-nos a recuar pelo rio.

19 - Levou muito tempo para repelir o contra-ataque?
20 . Ngo, em pouco tempo repelimos o contra-ataque.

21 - Ouvi dizer que capturaram muitos inimigos.
22 E verdade. Capturamos muitos e aumem:amos a cabega

de ponte.

142

I*



L. 41

LESSON 41

DIALOGUE

The company received orders to establish a bridge.

head on the opposite bank of the river. At 0500

hours the company left the assembly point and moved

towards the river where the pontoon boats were. On

the following day two soldiers talk about the oper-

ation.

1 - What was your company's mAssion?
2 . To establish a bridgehead on the opposite bank of

the river.

3 - How did you cross the river?
4 - In pontoon boats.

5 - What elements supported the attack?

6 - The artillery laid down a tremendous barrage.

7 - Did the Air Force support the attack also?

8 - Yes, the Air Force laid down a smoke screen.

9 - What was the attack plan of the assault echelon?

10 - The assault echelon left the attack position and

crossed the river ahead of the others.

11 - Go on.
12 - Afterwards other elements of the division reinforced

the attack.

13 - What kind of weapons did the soldiers have?

14 - Small arms and some had flame-thrawers.

15 - How was the attack made against the enemy's positions?

16 - We used assault fire and close combat methods.

17 - Did the enemy counterattack?
18 - Yes, they tried to force us to fall back.
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19 - Did it take you long to drive the counterattack back?
20 - No, we soon repelled the counterattack.

21 - I beard that many of the enemy soldiers were captured.
22 - True. We captured many of them and enlarged the

bridgehead.
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LESSON 41

EXERCfCIOS

ue a com anhia fasse ara a Area de reuniao
antes das 0 00 horas?

Sim sr., faTasive1 que a companhia fOsse para a
area de reuniao antes das 0500 horas.

Foi possIvel que a coTpanhia edsse para o ponto de reuniao?
Sim sr., foi possivel que a companhia fosse para o
ponto de reuniao.

Foi possivel que a companhia fOsse para a outra margem em
barcos-pontoes?

Sim sr., foi posSivel que a,companhia asse para a
outra margem em barcos-pontoes.

Foi possivel que os soldados f8ssem para a cabega de ponte?
Sim sr., foi possivel que os soldados assem para a
cabega de ponte.

Foi possivel que
barcospontEies?

Sim sr., foi
outra margem

os soldados fOssem para a outra margem em

possivel.que os soldados assem para a
em barcos-pontSes.

Foi possivel que os homens do escalao avangado fosssem para
o outro lado do rio?

Sim sr., foi possivel que os homens do escalao avangado
assem para o outro lado do rio.

Foi possive1 que os homens do escalao avangado assem para
a outra margem em barcos-pont6es?

Sim sr., foi possfvel que os homens do escalao avançado
fossem para a outra margem em barcos-pontOes.

Foi possivel que o sr. e o f8ssem para a Area de
reuniao?

Sim sr., foi possivel que n6s assemos para a area
de reuniao.

Foi possivel que o sr. e o fOssem para o outro lado
do rio?

Sim sr., foi possivel que ncis fOssemos para o outro
lado do rio.
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Foi possivel que o sr. e o fOssem para a outra
margem do rio em barcos-pont5es?

Sim sr., foi possivel que ncis fossemos para a outra
margem do rio em barcos.pontoes.

2 Foi possivel qye
Sim sr., foi

Foi possivel que
Sim sr., foi
dgle hoje.

Foi possivel que
hoje?

Sim sr., foi
carros hoje.

o Sr. trouxesse o seu carro hoje?
possivel que eu trouxesse meu carro hoje.

o trouxesse o carro dgle hoje?
possivel que o trouxesse o carro

o sr. e o trouxessem os seus carros

possivel que nOs trouxessemos os nossos

Foi possivel que o e o trouxessem
carros hoje?

Sim sr., foi possivel que gles trouxessem
carros hoje.

Foi bom que
Foi bom que
Foi bom que
Foi bom que
Foi bom que
Foi bom que
Foi bom que

o sr. viesse hoje.
o sr. viesse hoje?
os srs. viessem hoje?
o viesse hoje?
nos viessemos hoje?
o sr. e o viessem hoje?
o e o viessem hoje?

3 Se eu tivesse deepreencher uma ficha de hotel, eu escreveria
a minha nacionalidade.
srE-a sr. fiTiesse de preencher uma ficha de hotel, o sr.
escreveria a sua nacionalidadc?
Se o tivesse de preencher a ficha, gle escreveria
a idade e a instrugao?
Se o sr. e o tivessem de preencher a ficha, os srs.
escreveriam o estado civil e a profissao?
Se o e o tivessem de preencher a ficha, gles
escreveriam o lugar onde trabalham e a resiancia?
Se eu tivesse de preencher a ficha, eu escreveria a
procedgncia e a data de entrada?
Se o sr. tivesse de preencher a ficha, o sr. escreveria
o destino e a data de Saida?
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4 Se o em re.ado do hotel ngo usesse cabides no armArio,

eu mandaria

Se o empregado ngo pusesse cabides no armArio, o sr.

mandaria vir?
Se o empregado ngo pusesse cobertor na cama, o
mandaria vir?
Se a empregado ngo pusesse um jarro na mesa, o sr. e sua
esposa mandariam vir?
Se ele nao pusesse toalhas no banheiro, o e o

mandariam vir?

5 Se eu abrisse a 'anela a sala ficaria mais are'ada.

Se o sr. abrisse a janela, a sala ficaria mais arejada?
Sim sr., se eu abrisse a janela, a sala ficaria mais

arejada.
Se o abrisse a janela, o quarto ficaria mais arejado?

Sim sr., se gle abrisse a janela, o quarto ficaria
mais arejado.

Se o sr. e o ngo abrissem a janela do carrot gste

ficaria abafado?
verdade, se mis ngo abrissemos a janela do carro,

este ficaria abafado.
Se o e o ngo abrissem a porta, a sala ficaria
abafada?

Sim sr., se gles ngo abrissem a porta, a sala ficaria
abafada.

Se eu ngo abrisse a janela, o quarto ficaria abafado?
Sim sr se o sr. ngo abrisse a janela, o quarto
ficaria abafado.
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LESSON 41

LEITURA

0 GRANDE ATAQUE

0 Estado-Maior fgz um mapa de operaq6es para o general

fazer os planos do ataque. 0 general fez um alculo da

situaggo levando em conta us nossas f8rgas e as informa-

Oes que obtivemos sabre o inimigo. tie quis que os

planos para o ataque tivessem flexibilidade, um plano de

foe) coordenado e surprgsa.

1 0 que o Estado-Maiv fgz?
2 Para quem o E.M. fez o mapa de operai6es?
3 Para que o E.M. fez o mapa de operaves?
4 0 que o general fgz?
5 0 que glejevou em conta quando fgz o cAlculo

da situagao?
6 0 que gle quis que os planos para o ataque

tivessem?

Mandamos as ordens de operaggo para os regimentos

e baix6mo-las de classificaggo. Os soldados receberam-

nas como ordens de combate para fazer uma cabega de ponte

do outro lado do rio.

As 0500 horas as tropas sairam do ponto de reunigo

e se dirigiram para o rio onde eEtavam os barcos-pont6es.

Cada barco-pontgo tinha dois soldados que guiavam os

barcos de uma margem outra
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7 Plra onde mandamos as ordens de operaggo?
8 Nos baixamo-las de classificaggo?
9 Como os soldados receberam essas ordens?

10 Qual era a missao?
11 A que horas as tropas sairam do ponto de reuniao?
12 Para onde se dirigiram?
13 Onde estavam os barcos-pont5es?
14 Quantos soldados guiavam os barcos-pont8es de uma

margem outra?

Os avi6es fizeram uma cortina de fumaga no rio para

impedir que o inimigo visse o ponto de cruzamento.

A artilharia fgz uma tremenda barragem de fogo e

impediu que o inimigo atacasse o escalgo de assalto,

enquanto gste sala da posicao de ataque e atravessava o

rio. 0 escalgo de assalto atravessou o rio e entgo recebeu

reforgos dos elementos da divisgo.

15 0 que os aviOes fizeram no rio?
16 Para que:.?
17 0 que fez a artilharia?
18 0 que a barragem de Logo impediu?
19 Quando a artilharia fez a barragem de Logo?
20 0 escalao de assalto atravessou o rio?
21 0 que 0 esca1ao de assalto recebeu depois de

atravessar o rio?

Usando fogo de assalto, as tropas lutaram com o inimigo

em combate corpo-a-corpo. Usando lança-chamas forgaram

o inimigo a sair das casamatas e outras fortificagOes.

Quando estas estavam em chamas, os soldados inimigos se

rendiam ou ?.ram capturados.
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Mais tarde o inimigo recebeu reforgos, 1angou um

contra-ataque e procurou forgar-nos a recuar para 0 rio.

Repelimos o contra-ataquelcmpturamos mais soldados inimigos

e aumentamos a cabega de ponte.

22 Que armas se usam num combate corpo-a-corpo?
23 Como forgaram o inimigo a sair das casamatas e

outras fortificagOes?
24 0 que acontecia quando as casamatas e outras

fortificagodes estavam em chamas?
25 Todos os soldados inimigos se rendiam?
26 Todos eram capturados?
27 0 que o inimigo langou?
28 tsse contra-ataque procurou forgar-nos a fazer

o,qug?
29 Nos repelimos o contra-ataque?
30 Capturamos mais soldados inimigos?
31 Aumentamos a cabega de ponte?
32 Para que o Estado-Maior faz e1anos de operagOes?
33 0 que e um alculo da situagao?
34 0 que se leva em conta quando se faz um alculo

da situagao?
35 Como 4 que se obtgm informa0es sabre o inimigo?
36 Que elementos obtgm informagoes sabre o inimigo?
37 0 que 4 flexibilidade?
38 Dg um exemplo de plano de fogo coordenado em uma

cperagao de ataque.
39 Porque,o elemento surprgsa 4 importante durante uma

operagao de ataque?
40 Porque baixamos a c1assificagao das ordens antes

de da-lAas para os soldados?
41 0 que e uma cabega de ponte?
42 Para que servem os barcos-pontOes?
43 Os soldados dum escalao de assalto tambem guiam os

barcos de uma margem outra?
44 Para que os,avioes fazem uma cortina de fumaga antes

de um escalao de assalto atravessar um rio?
45 Para que,a artilharia faz barragem de fogo antes de

um escalao de assalto atravessar um rio?
46 0 que se usa para forgar o inimigo a sair das

casamatas?

150



LESSON 42

EXERCfCIOS DE APRESENTAgA0

L. 42

1 0 sr. pensou que eu estivesse em Sao Francisco?
Nap, eu pensei que o sr. estivesse em Los Angeles.
Se o sr fosae para casa, Joao ficaria no escritorio?
Sim, se ea fosse para casa Joao ficaria no escritorio.
Se hoje fosse domir2go, o sr. viria 1 Escola?
Nao sr., se hoje fosse domingo eu nao viria a Escola.
Se o tempo estivesse bom, o sr. iria pral.a?
Sim sr., se o temRo estivesse bom eu iria a praia.
Se o seu colega nao tivesse livro, o sr. lhe emprestaria
o seu?
Sim sr., se &le nao tivesse livro estudarfamos juntos.
Se o sr. tivesse muito dinheiro, o que o sr. faria?
Se eu tivesse muito dinheiro, eu faria uma viarm em
torno do mundo.
E o sr. o que faria?
Se,eu tivesse muito dinheiro eu compraria uma casa na
Florida e iria morar la.
Se o sr. estivesse com fome, o que o sr. faria?
Se eu estivesse com fome, eu comeria.
Se o sr. tivesse de comprar outro carro, que marca
escolheria?
Se eu tivesse de comprar outro carro, compraria um Cadillac.
Se o sr. tivesse de morar fora da Escola, onde o sr.
moraria?
Se eu tivesse de morar fora da Escola, eu moraria perto do
centro da cidade.
Se o sr. tivesse ferias, onde o sr. iria?
Se eu tivesse ferias, eu iria para,Los Angeles.
E os srs. onde iriam se tivessem ferias3
NOs iriamos a Sao Francisco, se nos tivessemos ferias.
Se o sr. nao tivesse mobilia, o sr. compraria mobilia ou
alugarit uma casa mobiliada?
Se eu nao tivesse mobllia, eu alugaria uma casa mobiliada.
Se o sr. tivesse a oportunidade, o sr. iria 1 Europa?
Sim sr.l.se eu .qvesse a oportunidade, eu iria 1 Europa.
E os srs. iriam a Europa, se tivessem a oportunidade?
Sim sr., se nos tives.iemos a oportunidade irlamos 1 Europa.
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2 0 medico disse a Pedro que nao fumasse tanto.
O que o medico disse a Pedro?
A quem o medico disse que ngo fumasse tanto?
Quern disse a Pedro que nao fumasse tanto?
O que fez o medico?

Procuramos a1guem que falasse alemgo.
O que nos procuramos?
Quem procuramos?
Quem procurou a1guem que fa1asse alemao?
Nos procuramos alguem que falasse francgs?
O que nos fizemos?

Eles queriam que eu lhes ensinasse espanhol.
Quem 9ueria,sque eu ensinasse espanhol?
Que 1inva eles queriam que eu ensinasse?
A quem eles queriam que eu ensinasse espanhol?
ties qaerian que eu ensinasse portugugs?
O que eles queriam?

3 Seguindo o modglo do exercicio no 2 formar perguntas
e respostas com as seguintes frases:

a. Ele quis que eu trouxesse os discos.
b. Eles pediram que eu viesse amanha.
c. Ele pensava que eu soubesse tudo.
d. Nos receavamos que eles chegassem atrasados.
e. Ele disse que estaria aqui quando eu telefonasse.
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LESSON 42

DIALOGO

O Capitgo Andrade e a senhora decidiram ir ao cinema.
Entao D. Lucia sugeriu queAtelefonassem aos Taylors
e os convidavsem a ir com eles.

1 - Major? Aqui fala o Cap. Andrade.
2 - Ola, capitgo, boa noite!

3 - Majdr, a Lticia e eu pensamos ir hoje ao cinema. Os

senhores quarem ir conosco?
4 - Com muito gosto. A que cinema vamos?

5 . Estamos pensando ir ao "Metro".
6 - 0 que estao passando?

7 - "Antes do Amanhecer". E uma fita inglesa.
8 - E dobrada em portugas?

9 - Ngo senhor. A falada em ing1s com legendas em
portugues.

10 - 0 que mais levam?

11 - Bom, sci o filme, desenhos animados e o jornal.

12 - 0 filme 4 colorido?

13 - A. Colorido e em cinemascOpio.
14 - Os cinemas daqui de Copacabana tem todos ar condi-

cionado, ngo tem?

15 - Sim senhor, todos tem. Que/ ir a sessao das dez?
16 - Perfeitamente. A que horas nos encontramos 16?

17 - Um pouco antes das dez. Ngo se preocupe com as
entradas.

18 - Muito bem. Entgo o senhor compra e depois fazemos
contas.

19 - Naol, major. Os senhores hoje sao nossos convidados.
20 - Entao mito obrigado. Onde nos encontramos?

21 - Em frente do cinema est6 bem?
22 - Est6 Otimo. Entao ate j6.

153



L. 42

LESSON 42

DIALOGUE

Captain Andrade and his wife decided to go to the

movies. "Dona" acia suggested they telephone and
invite the Taylors to go with them,

1 - Major? This is Captain Andrade.
2 - Hello, Captain. Good evening!

3 - Major, acia and I are thinking of going

tonight. Would you and Mrs. Taylor like

4 - We'd be delighted. To which theater are

5 - We are planning to go to the "Metro".

6 - What's playing there?

to the movies
to go with us?
we going?

7 - "Before Morning". It's an English film.

8 - Is the Portuguese dubbed in?

9 - No, sir. It's spoken in English with Portuguese

subtitles.
10 - What else is showing?

11 - Well, just the film,cartoons and the newsreel.

12 - Is the film in color?

13 - Yes. In color and cinemascope,

14 - All the movie-houses here in Copacabana are air-

conditioned, aren't they?

15 - Yes, sir, they all are. Do you want to go to the

ten o'clock show?
16 - That suits us.

17 - A little before
18 - Very well. You

At what time shall we meet there?

ten. Don't worry about the tickets.

buy them and we'll settle later.

19 - No, major. Today you will be our guests.

20 - Thank you very much. Where shall we meet?

ei - In front of the theatre. All right?

22 - Good. We'll see you there.
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LESSON 42

EXERCfCIOS

1 Completar com um conceito apropriado. Repetir com outras
pessoas:

Ex: Gostaria que vocg andasse mais depressa.

GOSTARIA QUE OOOOO contar
falar
fazer perguntas
levar
comprar
morar

SERIA BOM QUE OOOOOO estudar
comer
escrever
vender
compreender

2 Se o sr. estivesse com fomel o que o sr. faria?
O sr. gostaria de ir a Los Angeles?
O que o sr. faria se o sr. tivesse bastante tempo?
Se o sr. tivesse de comprar outro carrot que carro compra-

ria?
Se o sr. precisasse de camisas, que marca escolheria?
Se o sr. f8sse jantar foralia que restaurante iria?
Se os srs. nao tivessem mobilia, os srs. alugariam casa
mobiliada?
O sr. passaria o fim de semana em Las Vegas se tivesse
a oportunidade?
Como o sr. traduz: "I wish you were here"?
Se fOssemos ao Brasil agora, que estagao teriamos?
Se o sr. tivesse muito tempo, o que faria?
Se (nome) tivesse ferias, onde iria?

3 Traduza:

I was sorry he did not come. (sentir muito)
The doctor told us not to eat so much.
They wanted us to tell them the truth.
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They did not allow me to see the prisoner. (permitir)
They ordered us to finish our work before the man came.

(ordenar)
We were afraid that you would miss the train. (perder o

trem)
We were looking for a man who could speak Spanish.
He said he would be here when we arrived.

4 Completar com um conceito apropriado. Repetir com outras
pessoas:

Ex: Seria melhor que recebgssemos as visitas no
terrago.

SERIA MELHOR QUEOOOOO receber
levar
trazer
beber
abrir

GCSTARIA fechar
estar
ser
dar
ver

DESEJARIA QUE... OOOOO .vir
ter
dizer
fazer
saber

5 Perguntas:

1. 0 que o sr. faria se

tivesse muito dinheiro?
a casa do vizinho pegasse fogo?
encontrasse uma crianga perdida na rua?
encontrasse uma carteira com muito dinheiro?
visse um cego querendo atravessar a rua?
visse uma moga num carro parado na estrada com um
pneu furado?
visse uma pessoa com muitos pacotes querendo abrir
uma porta?
urn amigo sofresse um revess financeiro?
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LESSON 42

LEITURA

0 CINEMA

0 Cap. Andrade e a senhora decidiram ir ao cinema.

Entgo D. Ldcia sugeriu ao marido que telefonasse aos

Taylors e os convidasse tambem a ir. 0 capitgo perguntou

ao major se gle e a senhora queriam ir ao "Metro". No

"Metro" estavam levando um filme inglgs chamado "Antes

do Amanhecer". No elenco figurava um dos melhores atores

ingleses. 0 major receava que o filme fi3sse dobrado em

portugugs, mas o capitgo assegurou-lhe que era falado em

inglgs com legendas em portugugs.

1 0 que o Cap. Andrade e a senhora decidiram?
2 0 que D. Lucia sugeriu ao marido?
3 0 que o capitgo perguntou ao major?
4 Que filme estavam levando no Metro?
5 0 elenco era bom?
6 Porque o major receava que o filme fOsse dobrado

em portugues?
7 0 que o capitgo explicou ao major?

Alert] do filme havia desenhos animados e o jornal. 0

filme era colorido e em cinemascOpio. Os melhores cinemas

do Brasil t&m todos uma tela grande para permitir a

exibiggo de filmes produzidos segundo as mais modernas
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tecnicas cinematogrSficas. 0 major e a senhora aceitaram

o convite com muito Osto e combinaram encontrar-se com

os Andrades s dez horas em frente do cinema.

8 Alem do filme, o que mais havia no programa?
9 0 filme era colorido?

10 Para que os melhores cinemas do Brasil tgm uma
tela grande?

11 Os Taylors aceitaram o convite?
12 Onde e quando combinaram encontrar-se com os

Andrades?

No Brasil o espetador pode assistir tanto a uma

produggo nacional como a um filme americano, francgs,

italiano ou mexicano. 0 Brasil acompanhou a evoluggo da

indlistria cinematogr6fica logo desde o seu inicio. As

primeiras filmagens se efetuaram em 1897 e o primeiro

cinema data de 1907. Geralmente os filmes estrangeiros

nao sao dobrados, sgo apresentados na versgo original com

legendas em protugugs.

Nos anos ap6s-guerra a indistria cinematogrSfica

nacional atingiu grande incremento. "0 Cangaceiro",

"Orfeu Negro" e "Rio, 40 graus" sgo alguns dos filmes

brasileiros que alcangaram mais sucesso no estrangeiro.

13 Exibem-se muitos filmes estrangeiros no Brasil?
14 Quando se efetuaram as primeiras filmagens?
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15 Quando se inaugurou o primeiro cinema?
16 Os filmes estrangeiros sgo dobrados?
17 Os filmes estrangeiros tgm legendas em portugugs?
18 A inddstria nacional desenvolveu-se no apos-guerra?
19 Diga o nome de alguns filmes brasileiros.
20 Estes filmes exibiram-se no estrangeiro?
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LESSON 43

EXERCfCIC6 DE APRESENTAQA0

1 pESe&ucomrar.mcarroTaia,ERaarsi_(vou pagar) a

prestaqao.
Se o sr. comprar um carro novo, pagar6 a prestaggo?

Sim sr., se eu comprar um carro novo, pagarei

Aa prestagao.
Se ele comprar um carro novo, pagarA, a prestaggo?

Sim sr.t se he comprar um carro novo, pagara a
prestagao.

Se o sr. e sua esp8sa comprarem um carro novo, pagarao

a prestaggo?
Sim sr., se n6s comprarmos um carro novo, pagaremos

a prestagao.
Se o e o comprarem um carro novo, pagarao

a prestagao?
Sim sr se eles comprarem um carro novo, pagarao

a prestagao.

2 EL_paarei(VOttaar)t._2_L.1L1SCSL2gTld61.aressealtlartlMa
boa casa no Rio.
Quanto o sr. pagara,se aiugar uma boa casa ?

Eu pagarei -----3 se alugar uma boa casa .

Quanto o pagara, se alugar uma boa casa ?

tie pagara se alugar uma boa casa ----- .

Quanto o sr. e sua eLpOsa pagargo, se alugarem uma boa

casa ?

Nos pagaremos se alugarmos uma boa casa

Quanto o e o pagarao, se alugarem uma boa

casa ?

ties pagargo 9
se alugarem uma boa casa

3 Eu aarei (vou a-ar) seis alares se encher o tan ue de

Easo1ina do meu carro.
Quanto o sr. pagara, se encher o tanque de gasolina do seu

carro?
Eu pagarei 1 se encher o tanque de gasolina do

meu carro.
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Quanto so pagar4, se encher o tanque de gasolina
do seu carro?

tie pagat4 , se encher o tanque de gasolina
do seu carro.

Quanto o sr. e sua espOsa pagargo, se encherem o tanque de
gasolina do seu carro?

As pagaremos , se enchermos o tanque de gasolina
do nosso carro.

Quanto o e o pagarao, se encherem o tanque de
gasolina dos seus carros?

ties pagargo , se encherem o tanque de gasolina
dos seus carros.

4 Eu comprarei (vou comprar) roupas novas quando f8r a
Que roupas o senhor comprarA quando ftr a
Onde o senhor comprara as suas roupas quando Or a
Em que loja o senhor comprar4 roupas quando for a
Sua senhora comprar6 roupas leves quando far a
Ela tambem comprara roupas para as criangas quando for
a
Ela tambem comprar A. calgado quando fOr a

5 Quando fizer muito calor, eu tirarei o palet6.
Quando fizer muito calor, o sr. tirar6 o palet6?

Sim sr., quando fizer muito calor, eu tirarei o palet6.

Quando fizer muito calor, 4'1e tiar o palet6?

Quando fizer muito frio, &le tirar6 o palet6?

Quando fizer muito calor, o sr. e o tirarao os
palet6s?

Quando fizer muito calor, o e o tirarao os
palet6s?

6 Se eu levar o terno ara a tinturaria ficarA. bronto de ois
de amanha.

Se o sr. levar o terno, quando ficar4 pronto?

Se o levar duas calgas, quando ficargo prontas?
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Se o sr. e sua espOsa levarem ternos e vestidos quando
ficarao prontos?

Se o e o
ficarao prontos?

levarem os seus uniformes, quando

7 Se uma kbessoa disser "Muito obri o elo ci arro" eu

direi "Ndo h6, de ue".

Se o disser "Vamos tomar cafe?",.,o que o sr. dirk?
Se,o disser "Vamos tomar cafe?", eu direi "Boa
ideia, vamos!"

Se o e o disserem "Com licenga, podemos entrar?",

o que 0,.sr. dira?
Se eles disserem "Com licenga, podemos entrar?", eu
direi "Pois ngo, meus amigos, entrem".

Se o sr. e o disserem "Muitas felicidades", o que o
dirA?

Se nOs dissermos "Muitas felicidades", o dirA,

"Muito obrigado".

Se o sr e o disserem "Muito prazer em conhecg-1o",

o que o dira?
Se nos dissermos "Muito prazer em conhecg-lo", o

dir6 "0 prazer 4 todo meu",

Se o sr. e o disserem "Muito obrigado pelos cigarros",

o que o dira?
Se nos dissermos "Muito obrigado pelos cigarros", o

dirA "Nao 116, de qug".

Se o sr. e o
dirk?

disserem "T'ans tomar cafe?", o que o

Se o sr. e o disserem "Com licenga, podemos entrar?",

o que o dirk?

Se o sr. e o disserem "Muitas felicidades", o que o
dirk?

Se o sr. e o ----- dasserem "Muito prazer em conhecg-1o",

o que o dirk?
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LESSON 43

DIALOGO

0 Major Taylor e o Capitgo Andmde vao se ausentar
cinco dias em viagem de servigo. D. Mary conversa
com o major enquanto lhe arruma a mala.

1 - Entao vocgs vao ficar mesmo cinco dias?
2 - Ao certo nao sabemos ainda. SO quando chegarmos l.

poderemos ter a certeza.

3 - Mas assim que souberem, vocg avisa, ngo 4?
4 - Nao se preocupe. Logo que eu puder, lhe telefonarei.

5 - Vocg vai precisar do uniforme de gala?
6 . Sim. Vou levar este uniforme branco. E ponha tambem

o terno tropical azul.

7 . Vocgs vao ir em aviao militar?
8 - Ngo sei ainda. Se formos, levo mesmo este uniforme

de caqui.

9 - Mas l vai andar 1 paisana, ngo 4?
10 - A major parte do tempo, sim. S6 b. uma cerimOnia

em que tenho que comparecer fardado.

11 - 0 chofer vai ao aeroporto?
12 - Nao sei ainda. Quando o Cap. Andrade telefonar, gle

me dir6..

13 - Se nao vier o carro oficial, eu poderei levA.los.
14 - Nao 4 preciso. Se nao formos no carro oficial, o

Andrade leva o dgle.

15 - Se perguntarem por vocg da Embaixada, o que quer que
diga?

16 - Nada. Tome o recado. Quando voltar eu passarei por

(o telefone toca)
17 - Deve ser o capitao. Quando acabar nao desligue.

Quero falar com a acia.
18 - EstA bem. Eu nao demoro.
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LESSON 43

DIALOGUE

Major Taylor and Captain Andrade are going on a five
day temporary duty trip. "Dona" Mary talks to the
major while packing h-i.s bags.

1 - Are you really going for five days?
2 - We are not sure yet. After our arrival there we will

find out for sure.

3 - You'll let me know as soon as you know, won't you?
4 - Dontt worry. I'll call you as soon as I can.

5 - Are you going to need your full dress uniform?
6 - Yes. I'm going to take this white uniform. Put

the blue tropical suit in too.

7 - Arc you going by military plane?
8 - I don't know yet. If we do, I'll just take this

khaki uniform.

9 - But there you'll wear civies, won't you?
10 - Most of the time. There's only one cerimony where

I must wear the uniform.

11 - Is the chauffeur going to drive you to the airport?
12 - I don't know yet. When Capt. Andrade calls he'll

tell me.

13 - If the official car doesn't come I can take you.
14 - That won't be necessary. If we don't go by official

car, Andrade will take his.

15 . What will I say if they ask for you at the Embassy?
16 - Nothing. Take the message. I'll go by there when

I return.

(the telephone rings)

17 - It must be the Captain. Don't hang up when you're
through. I want to talk to Lticia.

18 - All right. I won't be long.
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LESSON 43

EXERCfCIOS

1 Se eu escrever uma carta em in lgs a minha familia nao
entendera.

Se o sr. escrever uma carta em portugugs, a sua mae
entenderA?

Ng() sr., se eu escrever uma carta em portugugs, a minha
made nao entenderL

Se o escrever uma carta em portuguSs, o pai dgle
entender6?
Se o sr. e o escreverem cartas em portugugs, as suas
familias entenderao? A
Se o e o escreverem cartas em portugues, os
irmaos dgles entenderao?

Se o sr. ler em pertugugs, a sua mae entenderg?

Se o ler em portugugsi, a sua familia entender6?
Se os srs. lerem em portugues, os sells. pais entenderio?
Se o e o lerem em portugues, os irmaos deles
entenderao?
Se o e o lerem em portugugs, as irmas dgles

entenderao?

2 1222oisueeuf.,2g_.areiortugs.
Depois que o sr. f8r para cap, fa1ar6 portugues?

Sim sr., depois que eu for para casa, falarei um pouco
de portaguesI

Depois que ele for para casa, Sle falarS portugugs?
Depois Aque o sr. e o forem para casa, os srs. falarao
portugues?
Depois gue o e o forem para casa, gles falarao
portugues?
Depois que o sr. f8rpara o Brasill, 2 sr. falar6, portuaugs?
Depois que o for para , ele falara portugues?
Depois ve o sr. e o forem para 1

falarao
portugues?
Depois ve o e o forem para 1

falarao
portugues?
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3 falarel estiver no Brasil.

O sr. falara s6mente portugugs, quando estiver
Sim sr., eu falarei sOmente portugugs, quando estiver

O fa1ara porstugugs, pando estiver
0 sr. e a sua esposa falarao portugues ou ingles, quando
estivsrem

Nos falaremos portugugs e inglgs, quando estivermos

0 e o falargo portugugs e inglgs, quando
estiverem

El.-1..ug2.rel.--L.-SA!a-..:.2_-_-q:g.9:Lld°estiver"Brasil;

O sr. alugara casa ou apartamento, quando estiver
Eu alugarei apartamento, quando estiver .

O . alugara casa ou apartamento, quando estiver
O sr. e o alugarao casa ou apartamento, quando
estiverem ?

N6s alugaremos casa, quando estivermos .

O e o alugarao casa ou apartamento, quando
estiverem ?

4 Quando eu puder farei uma viagem A. Europa.

Quando 2 sr. puder, fart uma viagem a Europa?
Quando ele puder, fara,uma viagem a Europa?
Quando o sr. e sua esposa puderem, farao uma viagem & Europa?
Quando o e o puderem, fargo uma viagem 1. Europa?
Quando o sr. puder, ir6 a Alemanha?
Quando o puder, ira a Argentina?
Quando o sr. e sua sra. puderem, irao ecAustria?
Quando o e o puderem, irao a Australia?
Quando o sr. e sua sra. puderem, farao uma viagem A. Europa?
Quando o sr. e sua sra. puderem, farao uma viagem A Alemanha?
Quando o sr. e sua sra. puderem, farao uma viagem a
Argentina?
Quando o sr. e sua sra. puderem, fargo uma viagem a Austria?
Quando o sr. e sua sra. puderem, farao uma viagem
Australia?
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando

o
o -----
o
o
o

e

e
e
e
e

o
o
o
o
o

puderem,
puderem,
puderem,
puderem,
puderem,

irgo
irao
irao
irio
irao

a Arabia?
a Be4ica?
a Bolivia?
a Bulgaria?
A Birmgnia?
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Se eu fizer urna viagem Europat_ irei de navio.

Se o sr. fizer uma viagam a Europa, ir6 de navio?
Sim sr., se eu fizb!r uma viagem a Europa, irei de navio.
Nao sr se eu fiz,er uma viagem a Europa, irei de aviao.

Se o fizer uma viagem 1 Europa, ir6 de navio ou de
avigo?
Se o sr. e sua sra, fizerem uma viagem a Nova Iorque, irgo
de trem ou de carro?
Se o e o fizerem uma viagem a Nova Iorque, irio
de trem ou de carro?
Se o sr. e sua sra. fizerem uma viagem a Sgo Francisco,
irgo de carrot de 8nibus, de trem.ou de avigo?
Se o sr. e sua sra, fizerem uma viagem a Los Angeles, irio
de carro, de onibus, de trem ou de avigo?
Se o sr. e,sua sra. fizerem uma viagem ao Alasca, irgo de

ocarro, de nibus, de trem ou de aviao?
Se o sr, e sua sra. fizeram uma viagem a Cidade do Mexico,
irgo de carro, de Onibus, de trem ou de avigo?
Se o sr. e sua sra. fizerem uma viagem ao Brasil, irgo de
avigo ou de navio?
Se o sr e sua sra. fizeram uma viagem a Portugal, irgo de
avigo ou de navio?

6 Se o sr. me der uma nota de cinco eu lhe darei o trSco.

Se eu lhe der uma nota de cinco, o sr. me dar6, o trOco?

Se o
trOco?

lhe der uma nota de cinco, o sr. lhe darA o

Se 9 sr. e o derem notas de cinco ao
dara o troco?

ele lhes
7

Se 9 .... e o lhe derem notas de cinco, o sr. lhes
dara o troco?

Se eu lhe der um livro sabre o Brasil, o sr, o

Se o lhe der um livro sabre o Brasil, o sr. o lerk?

Se o sr. e o derem livros sabre o Brasil ao
ele os 1er6?
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Se os profess8res derem livros sabre o Brasil ao sr., o sr.
os ler6?

Se,,o sr. e o derem uma nota ao
troco?

Se o sr. e o derem livros ao

Se o sr. e o derem cigarros ao

ele lhes dar6
7

&le os 1er6?

ele os fumar6?

Se o sr. e o derem charutos ao Ole os fumar6?

Se 9 e o . derem uma nota ao sr., o sr. lhes
dara troco?

Se o e o

Se o e o

Se o e o

derem livros ao sr., o sr. os 1er6?

derem cigarros ao sr., o sr. os fumar6?

derem charutos ao sr., o sr. os fumar6?
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LESSON 43

LEITURA

A FEIRA

H. todos os dias feira nas grandes cidades do Brasil,

cada dia num bairro diferente.

As feiras sao espetAculos extraordinariamente coloridos

e pitorescos. As donas de casa, muitas vgzes acompanhadas

pelas suas empregadas, vgo a feira para comprar frutas,

legumes, peixe, secos e molhados, fl8res e muitas coisas

mais. Nas barracas de frutas veem.se intimeras variedades,

tais como laranjas, bananas, uvas, abacates, peras, mangas,

abacaxis e muitas outras. Outras barracas vendem legumes:

couves, alfaces, pepinos, vagens, ervilhas, chuchus,

cenouras, beterrabas, etc. HA tambem barracas que vendem

peixe e mariscos. Noutras vendem.se galinhas, patos, perus

e outras aves.

1 Nas grandes cidades do Brasil hA feiras todos

os dias?
2 A feira 4 sempre no mesmo litairro?

3 Porque as feiras sgo espetaculos interessantes?

4 Para que as donas de casa vao a feira?

5 As empregadas vao tambem as vgzes com elas?

6 Que frutas podemos comprar na feira?

7 Que legumes podemos comprar na feira?

8 Ha barracas de peixe e mariscos?

9 Que aves se podem comprar na Leira?

169



L. 43

Alem destas hA barracas onde se vendem laticlnios:

manteiga, queijo, creme e outros produtos. Noutras

barracas vendem-se apenas ovos. Se a dona de casa quiser

preparar uma boa feijoada poder6. encontrar na feira tudo

o que necessita: feijgo, carne seca, chourigo, linguiga,

presunto, toucinho e tudo o mais.

Nas ruas da feira'1i6. tambem vendedores ambulantes

oferecendo 1im5es, brinquedos, graxa para sapatos, alfinetes,

vassouras e uma infinidade de outros artigos. 116 sempre uma

grande algazarra, visto que os vendedores oferecem a sua

mercadoria em altas vozes: "Qpe beleza de ovos!", "Laranjas

da Bala", "Compre, freguesa!", "Olhe que bonitas uvas!".

Ngo se pode pagar o que o vendedor pede. E preciso

pechinchar ate g1e baixar o prego.

10 0,que sgo laticinios?
11 Ha barracas onde se vendem apenas ovos?
12 Qpe ingredientes se necessitam para fazer uma

feijoada?
13 Que artigos_oferecem os vendedores ambulantes?
14 Por que razao ha sempre muita algazarra na feira?
15 Deve-se pagar o prego que o vendedor pede?
16 0 senhor costuma pechinchar quando faz compras

num supermercado?

A feira comega s sete e acaba onze da manhg. As

ruas vizinhas estgo cheias de caminhOes em que durante a

noite ou bem cedo de madrugada os vendedores trouxeram os

seus produtos.
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As feiras sao uma tradigao muito antiga que os

brasileiros gostam de conservar. por esta razao que as

feiras continuam a existir apesar dos mercados, supermer-

cados e grandes lojas modernas.

17 A que horas comega a feira?
18 A que horas acaba?
19 0 que podemos ver nas ruas vizinhas?
20 Quando os vendedores trazem os seus produtos a

feira?
21 As feiras sao uma tradiggo muito antiga?
22 Os brasileiros,gostam de conservar essa tradigao?
23 No Brasil tambem existem mercados, supermercados

e lojas modernas?
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LESSON 43

NOTAS GRAMATICAIS

FUTURE SUBJUNCTIVE

(Futuro do Subjuntivo)

1 The Future Subjunctive is used to express an idea or an
action that takes place at an indefinite time in the future.
Generally the Future Subjunctive is preceded by one of the
following expressions: se, .quando, assim que, logc que,
Apois que.

Examples:
Se eu comprar a casa 1he direi.
quando vocg ler a noticia me dg o jornal.
L2Eo_glas gles sairem nOs fecharemos a porta.
Assam qne nOs soubermos a hora certa diremos
a todos.
apois_atIE ela f8r embora eu tomarei o lugar
dela.

2 The Future Subjunctive is formed by changing the final
syllable (RAM) of the 3rd person plural of the Preterit
into R, RMOS, REM.

Examples:

CHEGARAM

VIBRAM

se eu chegar
se gle chegar
se nos chegarmos
se eles chegarem

quando au vier
quando ele vier
quando nios viermos

equando les vierem
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LESSON 44

EXERCfCIOS DE APRESENTAgA0

Quando o oficial der a ordem,c_a patrulha atravessarl
o rio.

Quando o sr. der a ordem, a patrulha atravessar S. o rio?
Quando o der a ordem, a patrulha atravessara o rio?
Quando o sr. e o derem as ordens, as patrulhas
atravessargo o rio?
Quando o e o derem as ordens, as patrulhas
atravessargo o rio?

2 Assim que eu der a ordem, os engenheiros construirgo
uma ponte de pontöes.

Assim que o sr. der a
uma ponte de pontiies?
Assim que o der
uma ponte de pontiies?
Assim queo sr. e o
construirao uma ponte
Assim que o e o
construirao uma ponte

ordem, os engenheiros construirgo

a ordem, os engenheiros construirao

derem as ordens, os engenheiros
de ponecies?

dtrem as ordens, os engenheiros
de pontoes?

e eu der a ordem a artilharia refor ari e ata ue.

Se o sr. der a
Se o der
Se o sr. e o
o ataque?
Se 9 e o
gara o ataque?

ordem, a artilharia reforgarS, o ataque?
a ordem, a artilharia reforgarl o ataque?

derem as ordens, a artilharia reforgarA.

derem as ordens, a artilharia refor.

4 Se ooficialcier destruirl os carros de combate do
inimigo.

Se o sr. puder, destruir6 os CC do inimigo?
Se o puder, destruira os CC do inimigo?
Se o sr. e o puderem, destruirgo os CC do inimigo?
Se o e o puderem, destruirao os CC do inimigo?
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5

6

Aulm_DIE_Eadempaaljados do escalgo aumentargo
a area da

Assim que
Assim que
Assim que
cabega de
Assim que
cabega de

Ruder, o sr. aumentar6 a, rea da cabega de ponte?
e1e puder, aumentara a area da cabega de ponte?
o sr. e o puderem, aumentargo a 6.rea da
ponte?
o e o puderem, aumentargo a 6.rea da
ponte?

ando o soldado souber da ru tura das fler as inimi as
ele mandara a in orma ao ara a se de do comando,

Quando o sr. souber da ruptura, o sr. mandar6. a informaggo?
Para onde o . mandar6. a informagio, quando g1e souber da
ruptura?
Quando o sr. e o souberem da ruptura, para onde
mandargo a informaggo?
9uando o e o souberem da ruptura, para onde
eles mandargo a informaggo?

7 Quando eu quiser, meus amigos me levargo a .

Quando o sr. quiser, seus amigos o levargo a ?

Quando o quiser, seus amigos o levargo a ?

Quando o sr. e sua sra. quiserem, seus amigos os levargo
a ?
Quando o e o quiserem, seus amigos os levario
a ?

8 Assim ue o oficial souber ue as osi 6es de resis-
tencia oram tomadas ou contornadast_Eletele onara
lailEEEE=ETE=EEElandante.

Assim que o sr. souber, o sr. te1efonar4?
O que o sr. dir4 ao oqcial?
Quando o sr. te1efonara?
Assim 9ue o souber, gle telefonar6.?
O que ele dirk?
Quando g1e te1efonark?
Assim que o sr. e o
O que os srs. dirgo?
Quando os sr. telefonargo?
Assim 9ue o e o
O que eles dirgo?
Quando g1es te1efonargo?

souberem, os srs.

souberem9 kes
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Se eu fizer os deveres de casa com o rofessor,

Se eu fizer os deveres de casa com o professor, se/4
mais fAci1?
Se o fizer os deveres de casa com o professor, ser'A
mais facil?
Se o sr. e o -7--- fizerem os deveres de casa com o
professor, sera mais facil?
Se o e o, fi,.zerem os deveres de casa com o
professor, sera mais facil?

10 Se eu fizer os deveres de casa no slbado eu descansarei
no domlngq.

Se o sr. fizer os deveres de casa no slbado, o que o sr.
far.1 no domingo?
Se o fizer os deveres de casa no slbado, o que g1e
fart no domingo?
Se o sr. e o fizerem os deveres de casa no s&bado,
o que os srs. fargo no domingo?
Se o e o fizerem os deveres de casa no s&bado,
o que hes farao no domingo?
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LESSON 44

DIALOGO

0 Capitgo Andrade conversa com o Major Taylor sabre
a Segunda Guerra Mundial. 0 Major Taylor fez parte
da la. Divisao de Infantae- que Pombateu na Africa,
Sicilia, Normandia e Alemanha.

1 - Me diga uma coisa, major: o senhor fgz parte da la.
Divisao de Infantaria?

2 - Sim, fiz. Mandaram-me para Africa.

3 - Durante a campanha contra Rommel?
4 - Exatamente. Foi uma campanha dos demSnios.

5 - Da Africa para onde voces foram?
6 - Para a Sicilia. Fui fe.yido 1.

7 - E da Sicilia?
8 - Fomos entgo para a Inglaterra.

9 - Para reagrupamento?
10 - Sim. Foi um pouco antes do desembarque da Normandia.

11 - Quando foi o desembarque?
12 - No dia 6 de junho de 1944.

13 - 0 desembarque foi uma das operaOes mais dificeis da
guerra, ngo foi?

14 - Foi de amargar. 0 fogo alemgo parecia chuva.

15 - Qual foi a missgo da la. Divisgo de Infantaria?
16 - Executou um ataque de diversgo.

17 E a 4a. e 9a. Divis6es, o que fizeram?
18 - Abriram uma brecha na frente inimiga.

19 - 0 reabastecimento foi muito dificil, ngo 4 verdade?
20 - Bastante. Comiamos ragaes C ou K e poeira...

21 - Poeira?
22 - Sim. As vezes comiamos as rageies enquanto march4,vamos.

23 Que bela maneira de visitar a Franca!
24 - Tem razgo. Ngo podia ter sido pior.

176



4

1 -

2

3 -
4 -

5 -
6

7 -
8 -

9 -
10 -

11 -
12 -

L. 44

LESSON 44

DIALOGUE

Captain Andrade chats with Major Taylor about World

War II. Major Taylor was in the 1st Infantry Division,

which fought in Africa, Sicily, Normandy and Germany.

Tell me something/Major. Were you in the 1st Infantry

Division?
Yes, I was. They sent me to Africa.

Wa that during the campaign against Rommel?

Exactly. It was a hell of a campaign.

From Africa where did you go?

To Sicily. I was wounded there.

And after Sicily?
Then we went to England.

For regrouping?
Yes. That was shortly before the Normandy landing.

When did the landing take place?
On July the 6th, 1944.

13 - The landing there was one of the toughest operations

of the war, wasn't it?
14 - It was a bitter one. The German fire fell like rain.

15 - What was the mission of the 1st Infantry Division?

16 - To make a diversionary attack.

17 - And the 4th and 9th Divisions, what did they do

18 - They breached the enemy front.

19 - The resupplying was hard, wasn't it?

20 - Very much so. We ate C or K rations and dust.

21 - Dust?
22 - Yes. Sometimes we ate the

23 . What a lovely way to visit

24 . You're right. It couldn't
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EXERCfCIOS

1 Completar as frases abaixo. Conjugar em vIrias pessoas.

Ex: Ficarei contente
IV If
11 11

se o senhor ler gstes livros.
se nOs lermos estes livros.
se gle etc.

Ficarei contente (quando) (se)
ft ft If It
It ft If If
It ft II ft
ft If If If
ft It ft ft
II If If If
If If II If
If If If If
If If If If
If If If If
If If If If
If If If If
If If ft If
ft If If If
ft If II If
If If ft ft
If If If If
ft If 11 If
If If If If
It It It If
If ft ft If
ft ft ft If
If If II If
If II ft 11

ft ft ft If
It If 11 If
It ft 11 ft
It 11 ff ft
ft ft ft ft
ft ft ft ft
ft ft 11 If

ler
contar
falar
perguntar
levar
morar
comprar
estudar
comer
viver
escrever
vender
compreender
pretender
receber
beber
partir
abrir
estar
dar
ser
ver
ter
dizer
fazer
saber
rir
vir
sair
pedir
querer
trazer



2 (Os alunos devem repetir a frase completa quando
derem as respostas)

Quando o senhor acabar gste
If

ft

Quando os senhores acabarem
If
It
ft
ft
ft
ft
If
ft

3 Se o senhor fOr para

Se os senhores

ft

L. 44

curso o 9ue farA?
ira para o Brasil?
ira para,Portugal?
tirar1 ferias?
fara uma viagem3
o Ir. descansara?
ira para Nova Iorque?
ficar4 aqui?
estar6 falando portugblisn?

far& outro curso nesta
escola?

gste curso o igue farao?
irao para o Brasil?
irao eara,Portugal?
tirarao ferias?
farao uma viagem?
descansario?
irio eara Nova Iorque?
ficarao aqui?
estario falando

..portugues bem?
farao outro curso

nesta escola?

o Brasil comprarl uma casa?
morara em apartamento?
ira de navio?
levara um automovel?,
sua familia ira tamberre
passara muito tempo 11?
nos mandara noticias?
falara emente portugugs li?
visitara muitas cidades

brasileiras?
que tipo de Eoupas levara?

para o Brasil comprarao casa?
morarao em apartamento?
il'ao de navio?
levarao um automóvel?
suas familias irao tambem?
passarao muito tempo la?
nos mandario noticias?
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Se os senhores fOrem para o Brasil
falargo0,sOmente portugugs lt?

it visitarao muitas cidades brasileiras?
que tipo de roupas levargo?

4 Assim que o senhor puder comgrart um carro novo?
fara uma viagem A Europa?

it mandara fazer ternos novos?
virt jantar comigo?
iraoa Sao Francisco?
pora a cIrta no correio7.
escrevera o relatorio sobre o

passeio?
ft me dirt a hora do jantar?

telefonart ao seu amigo?It
If trara o livro que eu lhe emprestei?

Assim que os senhores puderem comErargo um carro novo?
If farao uma viagem A Europa?

mandargo fazer ternos novos?
virgo jantar conosco?tt

tt irao a Sgo Francisco?
porgo as cartas no iorreio?
escrevergo os relatorios?

It me dirgo a hora do jantar?
If telefonarao aos seus amigos?

trarao os livros que eu 1hes
emprestei?

5 Se eu lhe fizer uma pergunta o senhor me respondert?
If gle me respondert?

Se eu lhes fizer uma pergunta os senhores me respondergo?
It gles me responderao?

Se eu lbe pedir vinte dOlares o senhor me emprestart?
If gle me emprestart?

Se eu lhes pedir vinte dOlares os senhores me emprestargo?
If gles me emprestarao?

Se eu lhe der um presente o senhor aceitara?
If g1e aceitart?

Se eu lhes der um ?resente os senhores aceitargo?
tt gles aceitargo?
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LESSON 44

LEITURA

A AGUERRIDA PRIMEIRA DIVISAO DE INFANTARIA

L. 44

A Primeira Divisio de Infantaria dos EEUU. distinguiu-

se em combate nas campanhas revolucionlrias, na Guerra

Civil e durante a 2a. Guerra Mundial. Durante gste dltimo

conflito lutou desde a invasio da Africa do Norte ate a

derrota final da Alemanha em 1945. Seus homens combateram

em oito campanhas e executaram trgs desembarques em praias

inimigas.

0 Major Taylor, um dos membros da la, descreveu suas

experigncias durante a 2a. Guerra MUndial da seguinte

maneira: "Em novembro desembarcamos na Africa do Norte.

Nio sei o que era pior, a Agua fria ou a sensagio de vazio

no estSmago, quando o inimigo abriu Logo em nossas fOrgas.

Mas durante as primeiras semanas de combate aprendemos bem

a liggo e comegamos a ensinar aos alemies o nosso ABC.

Nas campanhas da Africa do Norte a la. esmagou a

resistencia de Rommel. Poi uma guerra dos demSnios!

Artilharial minas e barragens de fogo de metralhadoras

Entretanto o 82 Exercito de Montgomery rompeu a linha

Mareth e 16 encontrImo-nos com os seus soldados.

44
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Tivemos entao o palpite louco que lamps voltar a

America 0.. Mas que desilusgo! Embarcamos para a Sicilia

e desta vez a cabega de ponte foi bem dura, mas conseguimos

abrir uma brecha nas defesas alemas e italianas.

1 Em que campanhas e guerras a la. Divisao de
Infantaria dos EEUU. se distinguiu?

2 Quando a la. Div. de Inf. comegou a lutar durante
a 2a. Guerra Mundial?

3 Ate quando lutou?
4 Em quantas campanhaz seus homens combateram?
5 Quantos desembarques seus homens executaram em

praias inimigas?
6 Quem descreveu suas experigncias durante a 2a.

Guerra Mundial?
7 Quando os soldados da la. desembarcaram nu Africa

do Norte?
8 OW impressio o Major Taylor teve dgsse desembarque?
9 Contra as forgas de que famoso general alemgo a

la. lutou?
10 Como foi a campanht, nas palavras do major?
11 Entretanto o que fez o 82 Exercito de Montgomery?
12 Qual foi o palpite louco que os soldados da

primeira tiveram?
13 Para onde eles foram e o que fizeram?

Depois da campanha da Sicilia "despacharam-nos" para a

Inglaterra e 16 o treinamento foi durissimo, de amargar!

No dia 6 junho de 1944 desembarcamos nas praias da

Normandia. 0 fogo alemao parecia chuva. Os fortins alemaes

foram durcs de tomar. Limpavamos um campo e logo adiante

encontrAvamos mais soldados alemaes, cavAvamos abrigos sem

descanso contra os 88 e os morteiros.

No dia 25 de junho a FOrga Aerea concentrou seu ataque

na Area de Saint Claude. A Infantaria executou um ataque
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de diversgo a oeste dessa cidade. A 4a. e 9a. Divisiies

de Infantaria abriram uma brecha nas linhas alemis.

Comfamos rag6es C ou K. Poeira e mais poeira. que

linda maneira de visitar "la belle France"! Em menos de

um mgs cruzamos a Franca e a fronteira belga onde cercamos

17.000 soldados alemaes. A batalha durou trgs dias.

14 Para onde "despacharam" os soldados da la.?
15 Como foi o treinamento 16?
16 qual foi o dia, mgs e ono do desembarque americano

nas praias do, Normandia?
17 0 que o Major Taylor contou dos combates na

Normandia?
18 Em que Area a Ftirga Aerea concentrou seu ataque

no dia 25 de junho?
19 0 que fgz a Infantaria?
20 0 que fizeram as 4a. e 9a. DivisOes de-Infantaria?
21 0 que,os soldados da la comiam ngsses dias?
22 Porque?
23 Em quanto tempo a la, cruzou a Franca e a

fronteira belga?
24 quantos soldados alemaes a la. cercou?
25 quanto tempo durou essa batalha?

Ultrapassamos a linha Siegfried e fomos para perto de

Aachen que foi um dos Ultimos pontos de resistgncia do

Exercito Alemao. Lutamos de casa para casa durante muito

Voltamos Is linhas depois de um descanso de seis

semanas. Os alemaes atacaram-nos com fdria e ncis contra-

atacamos pela Ultima vez.
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Quando chegamos as margens do Rio Reno, gste nos pareceu

largo demais, mas a infantaria tomou uma ponte e. a travessia

nao apresentou dificuldade alguma.

Quando nos disseram que a guerra tinha acabado,

est&vamos na Checoslovlquia. Os soldados da la Divisao

tinham demonstrado que eram verdadeiros homens que souberam

se desempenhar bem de sua tarefa."

26 Qual foi um dos atimos pontos de resistgncia do
Exercito Alemgo?

27 COMO a la. lutou?
28 Por quanto tempo o major e seus companheiros

descansaram?
29 Como o Rio Reno lbes pareceu?
30 Porque a travessia foi flcil?
31 Onde os soldados da la. estavam, quando lhes

disseram que a guerra tinha acabado?
32 COMO os soldados da la Divisao se desempenharam

de sua tarefa?
33 0 sr, combateu durante a 2a. Guerra Mundial?
34 0 sr. lutou em alguma das campanhas de que

tratamos nesta leitura?
35 Em que campanhas sua unidade se distinguiu?

Descreva essa campanha.
36 Quando foi a derrota final da Alemanha?
37 E da Itilia?
38 E do Japgo?
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NCTAS GRAMATICAIS

Review - Some irregular forms of

INFINITIVE

Vir
Ver
Dar
Estar
Ser
Ir
Saber
Querer
Poder
Fazer
Eizer
Trazer
Ter

PRETERIT

Vieram
Viram
Deram
Estiveram
Foram
Foram
Souberam
Quiseram
Puderam
Fizeram
Disseram
Trouxeram
Tiveram

L. 44

the preterit:

FUTURE SUBJUNCTIVE

Vier
Vir
Der
Eativer
Far
For
Souber
Quiser
Puder
Fizer
Disser
Trouxer
Tiver
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EXERCfCIOS DE APRESENTA0.0

1 Joao foi operado pelo Dr. Sousa?
Sim sr., Joao foi operado pelo Dr. Sousa.

Por quem o cheque foi assinado?
Esta revista e publicada mensalmente?
A ligao sera estudada para amanha?
Este livro foi escrito pelos professores?
Este bOlo foi feito por Maria?
0 artigo foi escrito por Joao?
Em que farmacia os remedios foram comprados?
Aquelas casas foram construidas pelo Engenheiro Santos?
Por quem este quadro foi pintado?

2 0 sr. gosta de chg quente?
Sim sr., eu gosto de cha quente.

E o sr. gosta de chg,gelado?
Quando o sr. toma cha quente?
E quando toma chg gelado?
0 sr. prefere galinha assada ou frita?
Onde o sr. esta sentado?
E eles onle estao sentados?
Sua casa e bem construida?
Que casas sao mais fortes, as construidas de madeira ou
as construidas de tijolos?
O sr. esta cansado?
Porque o,sr. esta zangado?
Onde esta situada a cidade de Sgo Francisco?
E onde esta situado o Parque Nacional de Iosemite?
Seu exercicio esta pronto?
O sr, quer chope gelado?

3 0 professor farg perguntas usando as varia0es agrupadas
abaixo:

O sr. gosta de cafe quente? gelado? frio?
hua
chope
cha
chocolate
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O sr. prefere carne assada? frita? cozida?
galinha
peru
pato
carne de porco

4 0 sr. gosta de leite quente?
O sr. gosta de leite gelado?
O sr. prefere galinha assada ou frita?
O e o estao sentados?
Seu carro fica coberto de noite?
Que casas sao mais fortes, as casas construidas
ou de madeira?
O sr. est6 zangado?
O sr. fica zangado quando seus filhos fazem uma
O sr. prefere casas isoladas ou juntas?
A mesa esta encostada na pared?
Onde esta situada a cidade de Nova Iorque?
nste exercicio esta terminado?
Seu exercicio esta pronto?
O predio das NagOes Unidas esti pronto?

L. 45

de cimento

coisa errada?

5 0 professor leri as frases abaixo. 0 aluno repetirá a
primeira e a segunda frase terminando oralmente a frase
incompleta:

Eu gosto de Agua gelada.
Eu gosto de bebidas

Joao pediu galinha assada.
Eu pedi pato

Joao est6 sentado no banco.
Maria estA------- no banco.

Seu Joao estAnzagacto com as criangas.
Dona Maria esta com as crianças.

0 preclio foi vendido.
Os predios foram
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LESSON 45

DIALOGO

0 Capitgo Andrade 4 sOcio do Fluminense e, naturalmente,
um fervoroso fa do time de futebol desse clube. Domin-
go prciximo realiza-se mais um encontro Fla-Flu para o
Campeonato Carioca, a que o Major Taylor quer assistir.

1 . Capitao, o senhor 4 sOcio do Flamengo, nao 4?
2 . ro Flamengo! Nunca! Sou do Fluminense.

3 - Ah! Desculpe-me. Acha que serl difIcil comprar
entrada para o jho de domingo?

4 - Para gste jho talvez seja. Mas eu tenho um camarote

5 - Nao quero,incomoda-lo
6 . Nio e incomodo. Terei muito prazer nisso.

7 . Muitfssimo obrigado. E muito gentil da sua parte.
8 - Nao sabia que o senhor gostava de futebol.

9 - Nunca assisti a uma partida de futebol no Brasil. SO
conhego o futebol como 4 jogado nos Estados Unidos.

10 - Para estreia ngo poderia ter escolhido melhor do que
um Fla-Flu.

11 . Fla.Flu? assim que se chama uma partida entre o
Flamengo e o Fluminense?

12 - E. Como o senhor sabe, gste jho 4 sempre um dos
melhores do campeonato.

13 - Vai ser no Maracana, nao 4?
14 - Vai. 0 jogo comega As trgs e meia, mas antes ha a

preliminar.

(ja no Maracana)

15 - 0 estadio esta realmente superlotado! Quantas pessoas
calcula que estejam aqui?

16 . Bem, a capacidade do estadio 4 de 150.000 pessoas.
E note que ha tambem cobertura pelo radio e televisao.
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17 - Olhe! Os times estgo entrando em campo! Quantos
jogadores tem cada time?

18 - Onze. Os de camisa rubro-negra sgo do Flamengo.

19 - Olhe, jA, comegou!
20 - Vamos, Fluminense!
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DIALOGUE

Captain Andrade is a member of Fluminense Soccer
Club, and naturally he is a devoted fan of *this
club!s soccer team. Next Sunday the Fla-Flu match
for the Carioca championship is taking place, and
Major Taylor wants to attend it.

1 - Captain, you are a member of Flamengo club, aren't

you?
2 - Flamengo! Never! I am a member of Fluminense,

3 - Oh! Forgive me. Do you think it is going to be
difficult to get tickets for Sunday's game?

4 - For this game yes. But I have a box,

5 - I don't want to bother you.
6 . It is no bother. I'll be glad to have you.

7 - Thanks a million. It is very kind of you.
8 - I didn!_t know you liked soccer.

9 - I!ye never attended a soccer game in Brazil. I only
know American football.

10 - For the first time you couldn't have picked a better
game than a Fla-Flu,

11 - Fla-Flu? Is that what a Flamengo against Fluminense
game is called?

12 - Right. As you know this is one of the best games
in the championship.

13 - Is it going to be held at Maracang?
14 - Yes! The game begins at 3:30 p.m, but there is

another game before that.

(At Maracang stadium)

15 - The stadium is really crowded! How many people do
you think are here?

16 - Well, the stadium seats 155,000 people, Notice that
this game is being broadcast and televised.
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17 - Look! The teams are enterine the field. How many
players are there in each team?

18 - Eleven. The ones in black and red shirts are from
Flamengo.

19 - Look, it has already started!
20 - Letts go, Fluminense!"
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LESSON 45

EXERCfCIOS

1 0 aluno passar6 as frases abaixo para a voz passiva.

Jogo escreve o livro Ex: 0 livro 4 escrito por Joao.

O medico opera o doente.
Pedro assina o cheque.
A sociedade publica a revista.
O aluno estuda a liggo.
Marialaz o jantar.
O reporter escreve os artigos.
tle compra os rem4dios.
O artista pinta o quadro.

O aluno,,,escreveu a liggo.
O capitao comprou o livro.
Pedro estudou a liggo.
Jogo escreveu duas cartas.
Eu comprei uma caneta.
O presidente assinou as leis.
O medico operou o doente.
Carlos lavou o carro.
tle vendeu as casas.

2 0 aluno passar6 as frases abaixo para a voz ativa.

O pelotgo 4 comandado pelo sargento.
O posto de observaggo e tomado por nossas fOrgas.
O exercicio e feito por Pedro.
O vestido 4 feito por Maria.
O carro,4 comprado no comego do ano por Luis.
A casa e,vendida pelo agente.
O livro e publir.ado pela Livraria Alves.
A lei 4 assinada pelo presidente.
As leis sgo feitas pelo congresso.

3 0 aluno passar6 as frases do exercicio anterior para o
preterito perfeito.

Ex: 0 pelotgo foi comandado pelo sargento.

192



4 0 aluno completarS, as frases abaixo:

Essa frase foi por
Essas palavras TOTEE7-
O "Hamlet" foi por
A "Illada" foi por
O criminoso foi na

Napolego.
pelo general.

Shakespeare.
Homero.
cidade. A .

Os novos modeloS-FREirser na agencia.
A exposiqgo sera no-ciargigo.
As malas foram na alfgndega.
Esse produto 4 no Japgo.
Estes carros nao sao aqui.
E1e estava de poeira.
As montanhas estao de neve.
O capitgo foi por uma granada.
Em Guadalcanal:767.1T muitos soldados

O peixe 4
A galinha
O livro foi
As revistas são

em azeite.
em mantet4a.
no Canada.

em Nova Iorque.
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(dizer)
(dizer)
(escrever)
(escrever)
(ver)
(ver)
(abrir)
(abrir)
(fazer)
(fazer)
(cobrir)
(cobrir)
(matar)

americanos.
(=tar)
(fritar)
(fritar)
(imprimir)
(imprimir)

5 Os alunos construirgo quatro frases com cada um dos
participios passados dos seguintes verbos:

escrever
ilolar
por
comer
vender
pedir
dizer
abrir
matar
fritar
imprimir

Ex: 0 livro estl,bem escrito.
A novela esta bem escrita.
CG poemas estiobe7I-FiEiitos
As revistas estao bem escritas.
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LESSON 45

LE1TURA

OS ESPORTES NO BRASIL

Sem dtivida alguma, o esporte mais popular no Brasil 4

o futebol. Importado da Inglaterra, encontrou no brasileiro

um adepto fervoroso.

Ngo 114 cidade ou vila, por menor que seja, que ngo tenha

um campo de futebol. Nos parques e nas praias, nao sOmente

os adultos, mas a gurizada passam horas na "pelada", chu-

tando a bola, e procurando marcar um gol.

curioso que o brasileiro traduziu alguns termos

relacionados ao futebol, como fora, bola-ao-centro,

joelheira e outros, mas muitos termos foram aportuguesados,

como penalte, gol, time, escore e outzos.

Em materia de renda, o futebol ocupa indiscutivelmente

o primeiro lugar. Grandes est4dios sgo encontrados em

quase tOdas as capitais brasileiras. E comum ver-se o povo

acomodar-se na entrada dos estAdios, na v4spera dum grande

.^jogo, preparando-se para passar a noite ao ar livre, e

assim arranjar os melhores lugares, quando os port6es se

abrirem no dia seguinte pela manhg. 0 Estdio do Maracang,

no Rio de Janeiro, 4 o maior do mundo. Com capacidade para

150.000 espectadores, 4 16 que se realizam os mais impor.
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tantes jogos de futebol nacionais e internacionais.

Contratos fabulosos sgo firmados entre os clubes e os

melhores jogadores do pals. Os novatos que comegam a se

dedicar profissionalmente ao futebol consideram seus colegas

j6 famosos como os milionArios da profissgo.

1 Qual 4 o esporte mais popular do Brasil?
2 Onde teve a sua origem?
3 HA muitos campos de futebol no Brasil?
4 0 que e uma "pelada"?
5 Os brasileiros traduziram termos relacionados

com o futebol?
6 Tambem aportuguesaram alguns?
7 Que esporte ocupa o primeiro lugar em materia de

renda?
8 E fAcil arranjar lugares para os grandes jogos?
9 Qual e o maior estadio do mundo?

10 Que capacidade tem?
11 Que jogos se realizam no Maracang?
12 Os melhores jogadores brasileiros conseguem bons

contratos?
13 Como os novatos consideram os seus colegas mais

famosos?
14 Os jogadores mais famosos sgo realmente milionArios?

0 Brasil venceu os campeonatos mundiais de futebol de

1958, na Su4cia, e de 1962, no Chile, conseguindo assim o

ambicionado titulo de bi-campego.

0 bola-ao-cesto tamb4m encontrou no Brasil participantes

e assistentes. Ngo h6 escola, principalmente do curso

secundArio e superior, que ngo tenha uma quadra de bola-ao-

cesto. 0 mesmo se pode dizer do voleibol. Outros esportes

praticados no Brasil sgo tgnis, hipismo, esportes aqukticos

e atletismo.
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No que diz respeito ao atletismo, alem das competiOes

inter.colegiais realizam-se anualmente os Jogos Universi-

tarios em que tomam parte times masculinos e femininos

representativos de cada estado.

Os mais famosos clubes do Brasil, como o Palmeira, o

Fluminense, o Botafogo ou o Santos, sao basicamente de

carlter social. Alem da sua atividade social (bailes,

festas carnavalescas concursos de beleza etc.) o clube

mantem um intenso programa desportivo e sustenta uma equipe

profissional de futebol de primeira categoria.

Entre os mais famosos vultos do atual esporte brasileiro

contam-se Fele, considerado por cronistas internacionais

como o maior jogador de futebol do mundo, Maria Ester Bueno,

bi-campea mundial de tgnis e tder Jofre, o "Galo de Ouro",

campeao mundial de boxe na categoria de pgso-galo.

15 Em que anos o Brasil venceu o campeonato mundial?
16 Em que palses?
17 Opue titulo conquistou?
18 0 bola-ao-cesto tambem se joga no Brasil?
19 No Brasil quem sao os principais adeptos do bola-ao-

cesto e do voleibol?
20 Que outros esportes se praticam no Brasil?
21 Que competigoss de atletismo se realizam no Brasil?
22 As mogas tambem tomam parte nos Jogos Universitarios?
23 0 que representam os times que tomam parte ngsses

jogos?
24 Quais sac' os mais famosos clubes brasileiros?
25 Estes clubes sac, basicamente de carkter desportivo?
26 De que atividades consiste o seu programa social?
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27 Estes clubes sustentam equipes profissionais de
futebol?

28 Quais sgo os mais famosos vultos do atual esporte
brasileiro?

29 Qtlem 4 Pe14?
30 Quern 4 Maria Ester Bueno?
31 Q!.tem 4 Eder Jofre?
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LESSON 45

NOTAS GRAMATICAIS

A. THE PAST PARTICIPLE

(Participio Passado)

1 The following are known as Past Participles:

escrito . written
dividido . divided
cansado - tired
falado . spoken

2 In Portuguese the REGULAR Past Participles are formed by
changing the endings of the Infinitive into:

AR verbs - ADO ER and IR verbs - IDO

Falar Falado Comer - Comido
Sair Saido

P8r posto

3 When the Past Participle is used as an adjective it agrees
in gender and number with the noun it modifies, i.e.:

Eu gosto de Agyagelada.
Eu gosto de leite Relado.

Ncis comemos g4inha assada.
NOs comemos fiango assado.

yosgesILLangadocomigo?
Maria esta zangada comigo?

Nao gosto de casas isoladas.
Nao gosto de ,apartamentos isolados.

A cidade do Rio de Janeiro estA situada na Baia de

Guanabara,
0 Forte de Sao Joaquim est6 situado na Bala de
Guanabara.

198



0 exercicio estA terminado.
A aula esta terminada.

4 Some Regular Past
Participles

passar .

comegar .

andai-- .

pergunqr -

leYRE .

receber
beber
vender
ser
ter

dividir
sair
rir
pedir
partir

passado
comegado
andado
perguntado
levado

recebido
bebido

- veano
sido

- tin

- dividido
- saido
- rido

Parido
pagno

Some Irregular Past
Participles

dizer
escrever -

ver
vir
abrir
fazer
cobrir

L. 45

dito
escrito
visto
vindo (x)
aberto
feito
coberto

The verbs above have no
other forms for the Past
Participle.

(x) sane form as the Present
Participle.

5 List of Past Participles that are commonly referred to as
adjectives and/or nouns:

pronto - verbo
cego - verbo
completo - verbo
culto
junto
livre
morto
seco
s8lto
vago
aceso
cheio
aflito
coberto
correto

verbo
verbo
verbo
verbo

- verbo
verbo
verbo
verbo
verbo

- verbo
verbo
verbo

frito verbo
impresso - verbo

aprontar
cegar
completar
cultivar
juntar
livrar
matar
secar
soltar
vagar
acender
encher
afligir
cobrir
corrigir
fritar
imprimir
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- to get ready
- to blind
- to complete
- to cultivate
- to join, to enclose
- to free
- to kill
- to dry
- to loosen
- to become vacant
- to turn on, as lights
- to fill
- to distress, to worry
- to cover
- to correct
- to fry
- to print
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B. THE PASSIVE VOICE

(voz passiva)

1 In Portuguese the passive voice is constructed in the same
way as in English.

Examples:

Active voice Passive Voice

Meu irmao construiu esta casa. Esta casa foi construida
por meu irmao.

My brother built this house. This house was built by
my brother.
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L. 46

LESSON 46

EXERCfCI OS DE APRESENTACAO

1 Eu tenho estudado portugugs altimamente.

O que o sr. tem feito altimamente?
O que o tem feitoAAltimamente?
O que,o sr. e o tem feito altimamente?

Nos temos estudado portugues Altimamente.
O que o e o tgm feito altimamente?
Onde o sr. tem estudado portugugs Altimamante?

tltimamente eu tenho estudadoAportugues aqui e em casa.
Onde o tem estudado portugues altimamente?
Onde o sr. e o tem estudado portugues altimamente?

NOs temos estudado portugues aqui e em casa.
Onde o e o tem estudado portugugs altimamente?

A que horas o sr. tem estudado?
Eu tenho estudado das#8 &s 11 da manhg, da uma as 4 da
tarde e de noite tambem.

A que horas o tem estudado?
A que,horas o sr. e o tem estudado?

Nos temos estudado de manhg de tarde e de noite.
A que horas o e o tem estudado?

Com guem o sr. tem estudado altimamente?
Vltimamente eu tenho estudado com o

Com quem o tem estudado altimamente?
Com guem o sr. e 9 tem estudado Altimamente?

altimamente nos temos estudado com o
Com quem o e o tem estudado altimamente?

2 Eu tenho lido livros altimamente.

O que o sr tem feito altimamente?
O que o tem feito Altimamente?
O que,o sr. e o tem feito altimamente?

Nos temos lido livrosAaltimamente.
O que o e o tem feito Altimamente?

Onde o sr. tem lido livros?
Eu tenho lido livros em casa e aqui.

Onde o tem lido livros?



L. 46

Onde o sr. e o - tgm lido livros?
N6s temos lido livros aqui e em casa.
Onde o e o tem lido livros?

A que horas o sr. tem lido livros?
tltimamente, eu tenho lido livros de noite.

A que horas o tem lido livros?
A que horas o sr. e o tem lido livros?

NOs temos lido livros na hora do almego, das 11 As 13
horas.

A que horas o e o tgm lido ivros?

Que livros o sr. tem lido altimamente?
tltimamente eu tenho lido livros de geografia sabre
Portugal e o Brasil.

Que livros o tem lido Altimamente?
Que livros o sr. s o tem lido Altimamente?

tltimamente nos temos lido,livros sabre muitas coisas.
Que livros o e o tem lido?

3 Oj.zando a canipanha tocou, eu j tinha acabado o exame.

Quando
Qpando
Qpando
Qpando
Quando

Quando

a
a
a
a
a

campainha tocou,
campainha tocou,
campainha tocou,
campainha tocou,
campainha tocou,

a campalnha tocou,

4 As 14.20
s 14.3

o senhor j6 tinha acabado o exame?
o 4a tinha acabado o exane?
yocg ja tinha acabado o exame?
ele ja tinha acabado o exame?
os senhores j6 tinham acabado o

exame?
gles j6 tinham acabado o exame?

a nossa divisao ja tera comes/do° ataque.

As 14.30 a sua divisao jA,ter4 comegado o ataque?
As 14.30 o general jA .era comegado o ataque?
As 14.30 os senhores ja terao comegado o ataque?
As 14.30 os outros elementos da divisao ja terio comegado o
ataque?

5 Se eu tivesse dinheiro a_ora com raria a uela carteira.
Se eu tivesse dinheiro ontem, teria comprado aquela carteira.

Se eu tivesse dinheiro, teria comprado a carteira?
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Se o senhor tivesse dinheiro, teria comprado a carteira?

Se o tivesse dinheiro, he teria comprado a carteira?
Se os senhores tivessem dinheiro, os senhores teriam
comprado a carteira?
Se o e o tivessem dinheiro #

gles teriam
comprado a carteira?

3
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LESSON 46

DIALOGO

0 professor de um curso de estudos brasileiros que o
Major Taylor tem frequentado faz perguntas aos seus
alunos sobre o Brasil.

1 - Quais sao as princ,ipais regi6es do Brasil?
2 - As planicies amazonica, costeira e os planaltos

goiano e brasileiro.

3 - Qual dessas regi6es 4 a mais importante?
4 - Sem duvida alguma, o planalto brasileiro.

5 - Q!le estados abrange esse planalto?
6 - Abrange os estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Rio

de Janeiro e ParanL

7 - Qual 4 a major cidade situada no planalto brasileiro?
8 - E Sio Paulo, com mais de quatro milh6es de habitantes.

9 - Os habitantes de Sao Paulo sao na maioria descendentes
de portugueses?

10 - Nao sr., os habitantes de Sao Paulo sao descendentes
de iminantes italianos, alemaes, espanh6is9
porIugueses, asiaticos e mesmo alguns de negros ou
indigenas. Enfim, de todos os povos do mundo.

11 Quais sao as principais fontes de receita do planalto?
12 - 0 cafe 4 a primeira fonte de receita. Vem depois o

algodao, a pecuAxia e as inddstrias.

13 - Porque a inddstria paulista tem crescido tanto desde
1942?

14 - Quando os brasileiros declararam guerra ao Eixo, o
Brasil viu-se sem poder importar artigos manufatura-
dos da Europa ou dos EEUU.

15 - E com isso Sao Paulo teve de fabricar artigos para o
consumo nacional?

16 - Sim. Sao Paulo e um vande centro de tecelagens e
das mais variadas industrias.

4
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17 - Qual 4 o pOrio mais importante dessa regiao?

18 - Santos, que e o maior porto exportador do Brasil.

19 - Santos fica muito longe de Sao Paulo?

20 - Mais ou menos a sessenta quilametros.

21 - HA boas comunicagOes entre Santos e o interior?

22 - HA excelentes ligagOes ferroviArias e uma boa rgde

de estradas.
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LESSON 46

DIALOGUE

The instructor of a course on Brazilian studies which
Major Taylor attends asks his students questions about
Brazil.

1 - What are the main areas of Brazil?
2 - The Amazon and coastal plains and the Gois and

Brazilian plateaus.

3 - Which of these areas is the most important?
4 - The Brazilian plateau, no doubt.

5 - What states are covered by that plateau?
6 - It covers the states of Sao Paulo, Minas Gerais,

Rio de Janeiro and Parana.

7 - What is the biggest city in the Brazilian plateau?
8 - It is Sao Paulo, with over four million inhabitants.

9 - Are the Sao Paulo inhabitants mostly of Portuguese
parentage?

10 - No, the Sao Paulo inhabitants descend from Italian,
German, Spanish, Portuguese and Asian immigrants,
and some even from Negroes or Indians. In other
words, from all over the world.

11 - What are the main sources of income in the plateau?
12 - Coffee is the main source of income. Then come cotton,

cattle-raising and industry.

13 - Why is it that industry has had such a huge develop-
ment in Sao Paulo since 1942?

14 - When Brazil declared war on the Axis she found that
she could not import manufactured goods from Europe
or U.S.A.

15 - So Sao Paulo had to manufacture goods for domestic
consumption?

16 - Yes. Sao Paulo is a large textile center and also
a center for the most widespread industries.

6
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17 - What is the main port in that area?

18 - It's Santos, the largest shipping port of Brazil.

19 - Is Santos very far from Sio Paulo?
20 - About sixty kilometers.

21 . Are there good communications between Santos and the

hinterland?
22 - There are excellent railroad connections and a good

highway network.

ef.
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LESSON 46

EXERCfCIOS

1 Eu tenho escrito cartas freguentemente.

O sr. tem escrito cartas?
O tem escrito cartas?
O sr. e o tem,escrito cartas?
O e o tem escrito cartas?

O que
0 que
O que
O que

Onde o
Onde
Onde
Onde o

o sr.

o sr,

tem escrito nas cartas?
tem escri.,tso nas cartas?

e o temAescrito nas cartas?
e o tem escrito em suas cartas?

sr. tem escrito cartas?
tem escrito cartas?

sr. e o temAescrito cartas?
e o tem escrito cartas?

A quem o
A quem o
A quem o
A quem o

sr. tem escrito cartas?
tem escrito cartas?

sr. e o tem,escrito cartas?
e o tem escrito cartas?

2 Eu tenho estudado bastante tatimamente,

O que o sr. tem feito?
O sr. tem tido tempo para ver televisgo?
O sr. tem passado os fins de semana
O sr. tem almogado na cantina, no refeitorio ou em casa?

O sr. tem lido muito nestes ktimos meses.

O que o sr. tem lido?
Que livros o sr, tem lido?
O sr. tem lido livros de autores brasileiros?
O sr. tem lido revistas?
Que revistas o sr. tem lido?

8
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3 0 sr. tem lido
O sr. tem ouvido
O sr. tem ido a c
O sr. tem chegado
O sr. tem viajado
O sr. tem aprendido

L. 46

artigos interessantes nos jornais?
bons programas de radio?
idade?
cedo aoAdepartamento?
uito,nestes ultimos anos?
ligoes novas todos os dias?

O sr. tem visto o
O sr. tem ajudado sua
O sr. tem lavado seu ca
O sr. tem acordado cedo.
O sr. tem acendido o aqu
O sr. tem trabalhado em c
O sr. tem tirado fotografi
O sr. tem jogado cartas?

todos os dias?
senhora em casa?
rro?

ecedor?
asa?
as?

4 0 senhor V. tinha estado aqui
O ja tinha estado aqui a
O senhor e o ja tinham es
Sua senhora ja tinha estado aqu
O senhor e sua senhora ja tinham
0 .. e o .. j6 tinham estado aq

antes?
ntes?
tado aqui antes?

antes?
estado aqui antes?
ui antes?

5 Farei o exercicio ante.s_le_lomingo.

Na segunda-feira jS terei feito o exe

Escreverei a carta antes da uma hora.

As duas horas ja terei escrito a carta?

rciclo?

Com rarei o radio antes de uarta-feira.

Na quinta-feira jA terei comprado o radio?

Terminarei o trabalho antes de Joao che ar.

Quando Joao chegar j6 terei terminado o trabalh

A patrulha cruzara o rio as 10:00 horas.

o?

A patrulha j6 terS cruzado o rio as 10:20 horas?

9
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A e as de artilharia abrirao fo o as 13:30 horas.

As pegas de artilharia terao aberto fogo as 13:35 horas?

A artilharia destruirA. as posicges dojrgaisra_mt2s_das
13:J5 tiaras.

A artilharia terA. destruido as posiOes defensivas do
inimigo As 14:20 horas?

6 Se o tempo estivesse bom, o aviao teria aterrissado.
0 que teria acontecido se o fgmpo estivesse bom?

Teriamos feito outros planos se soubessemos que Joana
vinha em

O que teriamos feito se soub4ssemos que Joana vinha
em abril?

Se eu soubesse que Maria estava doente, eu teria ido ao
hospital e teria levado umas flSres ou frutas.

O que eu teria feito se soubesse que Maria estava
no hosRital?

Se nOs soubessemos que Joao ia 1 cidade, teriamos dado
uma lista de compras para ele.

O que teriamos feito se soubessemos que Joao ia
cidade?

Se soubessemos que as visitas vinham hoje, terlamos feito
um b8lo.

0 que teriamos feito se soubessemos que as visitas
vinham hoje?

Se eu soubesse que ia a uma festa, teria mandado o terno
tinturia; teria cortado o cabelo; terla engraxado os

sapatos; teria pOsto uma camisa limpa.
0 que eu teria feito se soubesse que ia a uma festa?

7 TRADUZA:

I think he has been drinking too much.
He has been doing that for a long time.
He hasn.ft been feeling too well lately.
Mary has been going to town every day.
John has been doing that for months.
We have been working at night since last month.
She has been eating in a restaurant.
I had already left when she arrived.
I had already given my book when she asked for it.
I had waited for half an hour when they arrived.

10
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She didn.tt go to the concert yesterday because she had gone

on the previous night. (na noite anterior)
When I asked him to study with me, he told me he had studied
all night long.
She had told me there was no room in the car.
I had lost my keys and could not go in,
I will have finished this by eleven otclock.
She will have arrived by that time.
I am sure that by midnight he will have gone to bed.
If h; had not arrived I wouldntt have known what to do.
Had 1 known (that) they were in town I would have invited
them for dinner.
If the patrol had not been sent, the enemy positions would
not have been located.
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LESSON 46

LEITURA

SAO PAULO E SANTOS

No planalto brasileiro encontra.se a cidade de Sgo

Paulo, capital do estado de mesmo nome. Esta cidade 4

o centro industrial e comercial da regigo mais povoada

e rica do Brasil, situada a oitocentos metros acima do

nivel do mar.

Grande contraste com o sertgo oferece a vida dos

seus quatro milh6es de habitanteslcuja maioria 4 descendente

de imigrantes europeus como portugueses, italianos, alemges,

espanhOis, como tambem de asilticos, negros ou indigenas.

A inddstria paulista cresceu extraordinlriamente desde

1942, quando o Brasil declarou guerra ao Eixo. Construiram.

se fSbricas que produzem os mais variados artigos, desde

louga ate automemeis e caminh6es. Em poucos anos Sgo

Paulo tornou.se o maior centro manufatureiro da America

do Sul. Usando mkuinas de beneficiar de fabricaggo

nacional ou estrangeira, as tecelagens paulistas transformam

o algodgo em tecidos para o consumo interno e para

exportaggo.

12
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1 Que cidade importante se encontra no planalto
brasileiro?

2 Sao Paulo 4 o centro industrial e comercial dessa
regiao?

3 Essa regigo 4 a mais povoada e rica do Brasil?
4 A quantos metros acima do nivel do mar a cidade de

Sao Paulo estS situada?
5 Quantos habitantes tem Sao Paulo?
6 A vida dgsses habitantes oferece grande contraste

com o sertao brasileiro? Porgug?
7 A maioria dos habitantes de Sao Paulo 4 descendente

de portugue6ses?
8 HS. muitos asiAticos, negros e indigenas?
9 Desde que ano a inddstria paulista cresceu

extraordinariamente? Porque?
10 0 que se construiu entao?
11 0 que essas fbricas produzem?
12 Sgo Paulo tornou-se o maior centro manufatureiro

da America do Sul?
13 As fSbricas,paulistas usam s6 mSquinas nacionais?
14 No que as fabricas transformam o aledao?
15 Os tecidos de fabricaggo paulista sao se) para o

consumo interno?

A capital paulista 4 uma cidade que cresce r&pidamente

e se orgulha do seu comercio, o qual oferece aos brasilei-

ros artigos ngo s6 nacionais, como tambem importados de

vSrios paises.

A concentragao da inddstria em Sgo Paulo e nos seus

arredores 4 a razgo principal do seu espetacular desenvolvi-

mento. SOmente hS dez anos Sgo Paulo era principalmente o

centro de uma vasta regiao produtora de cafe. No entanto

o cafe passou atualmente a um lugar secund4rio em relaggo

a inddstria.

Alem da sua inddstria, do seu comercio, dos seus

arranha-ceus e do seu passado histOrico, os paulistas

13
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orgulham-se da vida cultural da sua cidade. Aqui se

encontra o Instituto Butanta, famoso no campo cientifico,

especialmente na preparagao de antidotos contra as

mordeduras de cobras, tarantulas e escorpi5es.

0 Museu Paulista tem secges de histdria do Brasil,

etnologia e histOria natural. 0 Museu de Arte Moderna

organiza a famosa Bienal de Sao Paulo.

0 Orto de Sao Paulo 4 Santos, o major da America do

Sul em volume de exportagao. Santos fica a sessenta

quilSmetros da capital paulista. Grande parte do comercio

dos estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e GoiAs

passa por Santos. Navios de t8das as partes do mundo

atracam nos seus cais, e embora o Brasil esteja geogràfi-

camente longe de outras nag5es do mundo, o brasileiro 4

vizinho de todos os povos.

16 A capital paulista cresce rapidamente?
17 A capital paulista se orgulha do seu comercio?

18 0 comercio paulista oferece aos brasileiros
oportunidade para comprar stmente artigos nacionals?

19 Qual 4 a razao principal do espetacular desenvolvi-
mento de Sao Paulo?

20 0 queftera Sao Paulo 116 dez anos?
21 0 cafe tem ainda um lugar predominante?
22 De que se orgulham os paulistas?
23 Porque e famoso o Instituto Butanta?
24 Que se48es tem o Museu Paulista?
25 Sao Paulo tem tambem um museu de arte moderna?
26 Qual 4 o pOrto de sao Paulo?,
27 Santos o maior pôrto da America do Sul em volume

de exportagao?
28 A quantos quilOmetros fica da capital paulista?
29 Comercio de que estados passa por Santos?
30 OW navios atracam nos cais de Santos?

14
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LESSON 46

NOTAS GRAMATICAIS

COMPOUND TENSES

(Tempos Compostos)

1 Present Perfect Indicative.
(Preterito perfeito composta do indicativo):

Indicative present of TER + past participle of main verb

(invariable form):

Example:

Tenho lido muitos livros sObre o Brasil.

I have been reading many books on Brazil.

Note that an isolated action is never expressed by the

Portuguese present perfect:

I have bought a pair of shoes.
Comprei um par de sapatos.

2 Compound Pluperfect Indicative.
(Pret4rito mais que perfeito composto do indicativo):

Past tense of TER + past participle of main verb

(invariable form):

Example:

Ela jA tinha visitado Nova Torque.
She had already visited New York.

Note:
In literary usage the simple pluperfect can be used instead

of the compound pluperfect.

15
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Example:

Ale estivera em Franca em 1945
or

Ale tinha estado em Franca em 1945.

(lie had been in France in 1945).

3 Future Perfect Indicative.
(Puturo perfeito do indicativo):

Future of TER 4. past participle of main verb (invariable
form):

Example:

Dentro de cinco meses terei economizado mil dOlares.
In five months I will have saved one thousand dollars.

4 Perfect Conditional.
(Pretérito imperfeito do condicional):

Conditional of TER .1. past participle of main verb
(invariable form):

Example:

Se tivesse dinheiro teria comprado gsse carro.
If I had had the money, I would have bought that car.

16
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LESSON 47

EXERCICICS DE APRESENTAQA0

1 Ser4 que Ant8nio jkschegou?
#t possivel que ele,tenha chegado.

Sera que Mario e Ana ja chegaram da cidade?
#t possivel que eles ja tenham chegado.

Sera que choveu esta noite?
#t possivel qae tenha chovido.

Sera que Maria fez t6das as compras?
#t possivel que nb.o tenha feito.

Sera que Joao levou o livro?
possivel que le tenha levado.

2 0 sr. pensou que eu tivesse ido a Sao Francisco?
Nao, eu pensei que o sr. tivesse ido a Los Angeles.

Se o tempo tivesse estado bom, o sr. teria ficado em casa?
Nao, se o tempo tivesse estado bom, eu teria ido 1
praia.

Se o tempo tivesse estado bom, o sr. teria estudado em casa?
Nao, se o tempo tivesse estado bom, eu teria estudado
ao ar livre.

Se o tempo tivesse estado muito mau, o sr. teria vindo a
Escola?

Sim sr., mesmo 9ue o tempo tivesse estado muito maul
eu teria vindo a Escola.

Se o sr. tivesse tido tempo, o sr. teria ido ao clube?
Sim sr., se et, tivesse tido tempo, eu teria ido ao
clube.

3 Quando o sr. tiver terminado o curso, o sr. irol para o
Brasil?

Nao sr., quando eu tiver terminado o curso, eu irei
para Portugal.

Quando o sr. tiver com rado um carro novo, o sr. venderA
o carro velho?

Nao sr., quando eu tiver vendido o carro velho, eu
comprarei um carro novo.

17
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Quando o navio tiver chegado ao Rio, o sr. ter6 feito
muitos amigos inrao?

Sim sr., quando o navio tiver cheedo ao Rio, eu terei
feito muitos amigos a bordo.

guando o navio tiver cheado ao Rio, jg terg passado a
epoca do carnaval?

Sim sr., quando o navio tiver chegado ao Rio, jg terg
passado a epoca do carnaval.

Qt2ando o sr.Ntiver. terminado o curso, o sr. terg aprendido
todas as ligoes?

Sim sr., quando eu tiver terminadu o curso, eu terei
aprendido todas as ligoes.

4 0 sr. voltarg para sua cidade natal quando tiver completado
o curso?
Quando o sr. tiver se formado em portugugs, o sr. farg
outro,curso?
Se ate o fim do curso, o sr. rig() tiver recebido ordens para
ir ao Brasil, isto quer dizer,que o sr. nio ira?
Quando nos tivermos estudado este assunto, o que nos faremos?
Quando o sr. tiver terminado o curso, o sr. ira logo para
sua cidade natal?
0 sr, partirl assim que tiver recebido o diploma?
Quando os tres anos de sua designagio tiverem terminado, o
sr. voltara para Os EEUU.?

5 Quardo o sr. tiver terminado o curso, o sr. irg imediatamente
para 0 Brasil?
Se,o sr. tiver terminado seus exercicios as 8 horas, 0 sr,
ira a um cinema?
Se o sr. tiver economizado bastante dinheiro ate ao prOximo
ano, o sr. comprara uma casa?
Depois que o sr. tiver arrumado as malas, terio sobrado
muitas coisas?
Quando 9 sr. tiver terminado de pagar seu carrot o sr.
comprara outro novo?

6 Se o sr. tivesse aprendido portugugs em 3 meses, a Escola
lhe teria dado um exame final?
Se o sr. tivesse passado pelo Estado do Novo M4xico, o sr.
teria ido as cavernas de Carlsbad?

18
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Se o sr. tivesse passado o Natal em Iosemite, o sr teria
esquiado?
Se o sr. tivesse comprado uma casa, o sr. estaria morando
numa casa alugada?
SI o sr. tivesse recebido uma heranga de um milhio de
dolares, o sr. ainda estaria trabalhando?
Onde o sr. estaria agora se o sr. tivesse sido promovido a
general?
Ss o pneu de seu carro tivesse furado, o sr. teria vindo a
pe para a Escola?
Se o sr. tivesse estudado portugugs em 1950, o sr. teria de
estudar agora?
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LESSON 47

DIALOGO

Depois de tres anos de serviço no Brasil o Major
Taylor foi designado para o Pentagono. 0 Coronel
Parke5, seu chefe no Rio, telefona para lhe dar
a noticia.

1 - Pronto. Aqui fala o Major Taylor.
2 - Bom dia, major. Aqui e o Coronel Parker. Espero

que tenha recebido meu recado.

3 - Sim. Minha secretaria disse que o senhor tinha
grandes novidades para mim. 0 que e?

4 - Acabam de chegar suas ordens.

5 - Nao diga que vao me mandar para Camp Polk!
6 Nao. 0 senhor vai para o Pentagono.

7 - Em que repartigao, o senhor nao sabe?
8 Sei, Na Diretoria de Material Belico.

9 - Em que especialidade vou trabalhar?
10 - Aperfeigoamento de armas portateis.

11 - Quando tenho de me apresentar?
12 - A 13 de outubro. Ainda tem tres meses.

13 - Minha senhora vai ficar muito contente com a noticia.
Ela e de Washington.

14 - Otimo., Alias esse cargo vai ajudar muito a sua
promogao.

15 - Ja sabe quem 4 o meu substituto?
16 - A um tal Major Carlson. Conhece?

17 - Carlson? John Carlson? Somos da mesma classe de
West Point.

18 - A gsse mesmo. Deve chegar dentro de dois meses.

19 - Entao,muito obrigado pela noticia.
20 - Nao ha de que, Meus parabens.

20
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LESSON 47

DIALOGUE

After serving for three years in Brazil, Major Taylor
was assigned to the Pentagon. Coronel Parker, his
superior in Rio, calls him over the telephone to let

him know the news.

1 - Hello, Major Taylor speaking.
2 - Good worning, major. This is Col. Parker. I hope

you received my message.

3 - Yes. My secretary told me you had quite a bit of
news for me. What is it?

4 - Your orders have just arrived.

5 - Donut tell me they are sending me to Camp Polk.
6 - No. Youtre going to the Pentagon.

7 - What department, do you know?
8 - I do. Materiel Developments.

9 - In what branch am I supposed to work?
10 - Small arms development.

11 - When do I have to report?
12 - October 13. You still have three months.

13 - My wife will be glad to hear this. She is from
Washington.

14 - Great. Incidentally, this assignment will help your
career qui-:(2 a bit.

15 - Do you know who my replacement is going to be?
16 - Hets a certain Major Carlson. Do you know him?

17 - Carlson? John Carlson?
at West Point.

18 - Thatts him. He must be

We were in the same class

arriving in two months.

19 - Well, thank you very much for the news.
20 - You're welcome. Congratulations.

21



1 Um aluno far6 as perguntas. Outro responder4, usando um
tempo composto sempre que possIvel.

quem quer que tenha passado pelo Estado de,Arizona e nao
tenha ido ao Grand Canyon, perdeu um espetaculo magni-
fico, nao e?
Onde,auer que o sr. tenha ido o sr. encontrou coca-cola,
nao e?
Eu duvido que o prego do cafe tenha baixado. 0 sr, sabe?
Espero que o sr. tenha feito tOdas as compras para o
Brasil.
O sr. fgz?
Espero que o sr. tenha ido ao Iosemite National Park. 0
sr. foi?
A possfvel que Harry e Maria tenham se casado?
Eu espero que o sr. tenha aproveitado bem seu tempo na
Escola.
Aproveitou?
Desde que o sr. nao tsnha se comprometido para esta tarde,
eu gostaria de corvida-lo para uma festa. 0 sr. pode ir?
O sr, acha que o Pedro tenha dito a verdade?
O sr. acha que gles ja tenham comprado o carro?
O sr, receia que a Ana Maria tenha perdido o trem?
Os srs. duvidam qae ela tenha chegado a tempo?
O sr, duvida que eles tenham recebido a carta?

2 Um aluno le0 as frases abaixo. Outro aluno as passar6
para o preterito perfeito composto do subjuntivo.

Exemplo:

Espero que o sr. dg passeios bonitos.
Espero que o sr. tenha dado passeios bonitos.

Temo que chova e que a pintura da casa se estrague.
Du'H.do que ele tenha tempo de chegar ao aeroporto.
Sinto muito que voce nao yenha festa.
Espero,que os srs. leiam este livro.
pissivel que ele chegue a tempo.
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Receio que FAsle ngo passe no exame.
Nao sei se ele possa comprar as entradas.
Lamento que o sr. nao venha.
Agrada-me que o sr. coopere conosco.

3 Se o sr. tivesse estado no Rio, o sr. teria ido ao alto
do Pgo de Aqucar?
0 sr. teria ficado ofendido se tivesse convidado uma
pessoa a um coquetel e essa pessoa nao tivesse aparecido?
Se Jogo,tivesse sabido que sua secretaria ngo escrevia
bem & maquina, gle a teria contratado?
Se o sr. tivesse saido de casa Is 7:50, o sr. teria chegado
I Escola a tempo?
Se o sr. tivesse recebido ordens para ir para Franca, que
lingua teria estudado?
Se o sr. tivesse perdido sua carteira, o sr. teria pOsto
um anuncio,no jornal?
Se o sr. nao tivesse compreendido o subjuntivo simples,
o sr. teria compreendido o subjuntivo composto?

4 0 aluno torna/4 a ler as frases abaixo usando o mais
que perfeito composto do subjuntivo em vez da forma
sublinhada.

Exemplo:

Se eu tivesse dinheiro, teria comprado aquela bicicleta.
SeeirfNesse tido dinheiro, teria comprado aquela
bicicleta.

Se eu tivesse tempo, teria ido a sua casa.
Se eu soubesse que vocg estava doente, teria ido visi-
tar vdagt-----
Se Maria soubesse que vocgs vinham, ela teria feito
um b81o.
Se compl4ssemos um carro novo, ngo teriamos tantas
despesas.
Se o tempo estivesse bom, o avigo teria aterrissado.
Se o cabo obedecesse Is ordens, a patrulha ngo teria
sido aprisi;onada.
Se gles saissem mais cedo de casa, teriam tido mais
tempo de comprar o que queriam.
Eu teria me levantado de madrugada, se soubesse que
lamos a Nova Iorque.
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Se vocg a convidasse, ela teria ido com vocg ao cinema.
A artilharia terla aberto Logo, se as ordens chegassem.
Eu teria comprado o radio na sexta-feira se as lojas
estivessem abertas.
Se eu soubesse que Alberto era campego de tgnis, ngo
o teria convldado para uma partida.
Se eu soubesse que o estadio ia encher tanto, eu teria
saido de casa mais cedo.
Se ela soubesse que o medico se) poderia marcar uma
consulfraiTra um mgs, ela teria telefonado muito
antes.

5 0 aluno completara as frases abaixo usando sempre um
futuro composto do subjuntivo.

Exemplo:

Assim que nOs (shegar ao Brasil) ....
Assim que nos tivermos chegado ao Brasil, alugare-
mos um apartamento.

Logo que ales (receber o telegrama) ...
Se ele (aprender a liggo) ...
Assim que nOs (mandar a carta) ...
Quando vocg (acabar de almogar) ...
Se o sr.,(terminar. antes das onze) ...
Quando nos (comprar o carro novo) ...
Logo que eu ( fazer o trabalho) ...
Assim que os srs. (vender a casa) ...

6 TRADUZA:

I do not believe what you said. When he has arrived I
will know for sure.
Only when I have driven the car for about 1,000 miles
will I be able to say whether it is good or not.
The rooms of the hotel were not too good. If I had known

about it, I would have gone somewhere else.
If I had known you were coming I would have told Liza.
I hope he has not spent all his money in Las Vegas!
If I had known you were coming I would have told him.
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They will be here tomorrow. When they have arrived and
are rested, I will speak to them.
It is possible he has done this work in 10 minutes, but
it is hard to believe.
If I had known about his birthday we could have sent him
a present.
When you have finished painting this wall, it will be too
late to start the other one.
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LESSON 47

LE1TURA

DESIGNAgAO: PENTAGONO

Depois de servir trgs anos no Rio de Janeiro os oficiais

americanos da Comissgo Militar Mista Brasil.Estados Unidos

geralmente voltam ao seu pals. Apcis receber as suas ordens

o oficial tem de trgs a seis meses para passagem de fungties

e trgnsito. Entretanto chega 0 seu subtituto. 0 oficial

que vai sair /Jae o seu colega a par do expediente e ambos

discutem quaisquer problemas que possam existir,

1 Onde a Comissgo Militar Nista Brasil-Estados Unidos
tem a sua sede?

2 Porque esta comissgo se chama mista?
3 Quanto tempo os oficiais americanos geralmente

servem no Rio?
4 Para onde sgo geralmente designados depois de

scTvir no Brasil?
5 Quanto tempo o oficial fica no Brasil depois de

receber as suas ordens?
6 Como se chama gsse perlodo?
7 0 seu substituto chega antes que ele tenha partido?
8 0 que faz entgo o oficial que vai deixar o lugar?

Quando o Cel. Parker recebeu as ordens do Maj. Taylor

telefonou-lhe imediatamente para a sua seggo. 0 major no

momento ngo estava. Entgo o coronel disse a secretAxia

do major que tinha grandes novidades para gle. Logo que o

major voltou ligou para o gabinete do Cel. Parker. 0
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coronel comunicou-lhe entgo que tinham chegado suas ordens.

0 major receava que o tivessem designado para Camp Polk,

mas o coronel disse-lhe que as ordens eram para o Pentigono.

9 0 que fgz o Cel. Parker quando recebeu as ordens
do Maj. Taylor?

10 tie conseviu falar com o major nessa altura?
11 Com quem ele falou entio?
12 0 que gle disse a secretaria?
13 0 que fgz o major logo que voltou a sua seggo?
14 0 que o Cel. Parker lhe comunicou?
15 0 que o major receava?
16 Para onde eram,as ordens do major?
17 0 que 4 o Pentagono?

0 major perguntou em que repartiggo iria servir e o

coronel respondeu que iria trabalhar no aperfeivamento

de armas portSteis na Diretoria de Material B4lico. 0

major teria de se apresentar a 13 de outubro. Teria

portanto fres meses para preparar tudo para a sua viagem

e p8r o seu substituto a par do expediente. 0 major ficou

muito contente quando soube que o seu substituto ia ser o

Major John K. Carlson, que tinha sido seu colega na Academia

Militar de West Point. Dona Mary ficou tamb4m muito con-

tente, visto que Washington era a sua cidade natal. Ela

tambem sabia que este cargo ia ajudar muito a promoggo de

seu marido.

18 0 que o major perguntou ao coronel?
19 0 que o coronel respondeu?
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20 Pode dar um exemplo de uma arma portfti1?
21 Quando o major teria de se apresentar?
22 Quanto tempo teria para preparar tudo para a viagem?

23 0 que mais teria de fazer ngsse perlodo?
24 0 major conhecia o seu futuro substituto?
25 Onde kes se tinham conhecido?
26 Dona Mary ficou contente com a designacgo do marido?
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LESSON 47

NOTAS GRAMATICAIS

.COMPOUND TENSES
(continued)

5 Present Perfect Subjunctive.
(Preterito perfeito composto do subjuntivo):

Present subjunctive of TER + past participle of main verb
(invariable form);

Example:

Espero que le tenha chegado a tempo.
I hope (that) he has arrived on time.

6 Pluperfect Subjunctive.
(Preterito mais que perfeito composto do subjuntivo):

Imperfect subjunctive of TER + past participle of main verb
(invariable form):

Example:

Ple teria respondido sua carta se a tivesse recebido.
He would have answered your letter if he had received
it.

7 Future Perfect Subjunctive.
(Futuro perfeito do subjuntivo):

Future subjunctive of TER + past participle of main verb
(invariable form):

Examples:

Assim que tiver acabado o trabalho irei para casa.
As soon as I will have finished the work I will go home.
Quando liver terminado este curso terei aprendido muita
coisa sobre o Brasil.
By the time I have finished this course I will have
learned a lot about Brazil.
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LMSSON 48

EXERCfCIOG DE APRESENTAgA0

1 0 senhor estIhaan.v_raraauiavanaAlemati i ?

0 senhor conhecia o majorr,antes de chegar aqui?
0 senhor conheceu o capitao depois de chegar aqui?

0 senhor visitou sua familia antes de partir para tqui?
0 major estudou espanhol antes de aprender portugues?
Sua senhora tKabalha a14m de estudar?
Seus filhos veem te1evisio antes de ir para a cama?
0 senhor prefere ficar em casa em vez de ir ao cinema?

2 0 sr. gosta de viajar de trem?
O sr. prefere viajar de automOvel?
O sr. ?osta de fazer refeiOes fora?
permltido fumar aqui?

0 sr. gosta de se levantar cedo?
0 sr. gosta de fazer compras?
0 sr. prefere andar a pe ou de carro?
0 sr. gosta de escrever cartas?
proibido estacionar aqui?

3 0 sr. estA cansado de comer na cantina?
0 sr. est& cansado de estudar portugues?
0 sr, falou em ir a Sio Francisco?
0 sr. falou em ir ao cinema?
O sr. falou em compraE um cap-re: novo?
Alen' de falar portugues e ingles, que outras linguas o sr.
fala?
Alem de ir ao Brasil, que outros palses o sr. visitar6?
Mem de pagar c9ntas, o que mais o sr. faz com o dinheiro?
0 que o sr. fara hoje ao chegar em casa?

achar uma pessoa sem saber o enderggo?
facil fazer uma viagem longa sem ter um mapa?
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4 Qual 4 o seu passatempo favorito?

0 meu passatempo favorito 4 ver televisgo.
ler.
jogar elfe.
estudar,portugues.
ouvir musica.
dormir.
ir ao cinema.
pescar.

5 pararou os 1.61. is?

e sc reve rem.

Para que o sr. comprou
Para que o sr. comprou
Para que o sr. comprou
Para que o sr. comprou
Para que o sr. comprou
Para que o sr. comprou
Para que o sr. comprou
Para que o sr. comprou
Para que o sr. comprou

os livros?
os cigarros?
o radio?
o uisque3
os sanduiches?
as entradas?
a televisgo?
o mapa?
o jornal?

6 0 que 4 possivel fazermos corn dez dOlares?

Com dez dOlares 4 possivel ncis (comprar)
(almogar)
(ir)
(fazer)
(jantar)
(pagar)

7 Repita o mesmo exercicio acima com as seguintes pessoas:

Eu
0 sr.
Ile

Ela
Os srs.
Eles
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8 Antes de irem para o Brasil, o sr, e sua espOsa comprargo
tudo que vao precisar?
Antes de sairem de casa, o sr. e sua esp8sa apagam as luzes?
Depois dos senhores acabarem as aulas, para onde vao?
Depois deles lerem um livro, eles se lembram dos nomes de
todos os personagens?
Ao chegarem a Escola, o sr. e o vgm logo para a sala?
Para chegarem a tempo a que horas os srs. saem de casa?
Quando forem para o Brasil onde os srs. vgo morar?
Para irmosAa Nova Iorque qual 4 a melhor estrada?
Depois de eles lerem a li;gao, 0 que va9 fazer?
Em vez de estudarem o dialogo, o que tem feito eles?



LESSON 48

DIALOGO

L, 48

0 Major Taylor vai ao cais esperar o seu substituto,

o Major Carlson, que vem no SS "Brasil". Depois de

concluir as formalidades do desembarque o Major
Carlson segue para o hotel, acompanhado pelo Major

Taylor.

1 Mas que magnifico zanorama ao entrar na bah, Bill!
2 . A um espetaculo, nao 4?

3 - Deslumbrante! A realmente uma "cidade maravilhosa"!
4 - Vocg reconheceu logo o Pao de Agdcar?

5 - Naturalmente. E a est6tua do Cristo Redentor tamb4m.

0 que eu nao sei 4 como se chama aquela ilha ali.
6 . A a ilha de Villegagnon. 16 que fica a Escola Naval.

7 - Como se chama esta avenida?
8 - Avenida Rio Branco. Aqui 4 esquerda fica a nossa

Embaixada. E 16 ao fundo e o Aeroporto Santos Dumont.

9 - 0 que 4 este predio aqui 1 direita?
10 - A a antiga Camara de Deputados. 0 outro atrAs 4 o

Teatro Municipal.

11 - Vamos passar pela praia de Botafogo?
12 - Sim, agora estamos passando pelo Flamengo. Vem

depois o Botafogo e logo a seguir entramos em
Copacabana.

13 . 0 hotel 4 em Copacabana mesma, nao 4?
14 - A, sim. Pica na Avenida Atlantica.

15 - Pica perto do mar?
16 - Mesmo em frente. s6 atravessar a avenida.
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17 - Eu tenho uns amigos em Leblon. Pica muito longe do

hotel?
18 - Um pouco. 0 melhor 4 tomar um taxi. Mas se quiser

tamb4m h4 lotaggo e bonde.

19 - Esta 4 a praia de Copacabana? Q!le maravilha!

20 - realmente uma das mais bonitas do mundo. Olhet j6

chegamos. 0 seu hotel 4 gste.
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LESSON 48

DIALOGUE

Major Taylor goes to the wharf to meet his replacement,
Major Carlson, who is travelling on the S.S. "Brasil".
After completing all the landing formalities Major
Carlson rides to the hotel with Maj. Taylor.

1 - What a magnificent view we had coming into the bay,
Bill!

2 - Ws really something, isn't it?

3 - Amazing! It's really a "marvelous city"!
4 - Did you recognize the Sugar Loaf immediately?

5 . Of course. Also the statue of Christ the Redeemer.
What I don't know is the name of that island over
there.

6 . That"s Villegagnon Island. That's where the Naval
Academy is.

7 - What's the name of this avenue?
8 - Rio Branco Avenue. Our Embassy is here to the left.

Down there is the Santos Dumont Airport.

9 - What's this building here on the right?
10 - That's the former House of Representatives. The other

building behind it is the Municipal Theater.

11 - Are we going to drive along Botafogo Beach?
12 - Yes. This is Flamengo now. Then comes Botafogo and

right after that we'll enter Copacabana.

13 - The hotel is right in Copacabana, isn't it?
14 - Yes. It's on Atlantic Avenue.

15 - Is it near the ocean?
16 . It faces it. Just across the street.
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17 - I've got some friends in Leblon. Is that very far
from the hotel?

18 - Rather. You'd better take a taxi. There is also
the "lotacgo" (a small bus) or the streetcar, if you
like.

19 -
20 -

Is this Copacabana
It's really one of
Look, here we are.

Beach? Marvelous!
the most beautiful in the world.
This is your hotel.
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LESSON 48

EXERCfCIOS

1 0 que o sr. fazia antes de vir para aqui?
O sr. pediu para estudar portugues depois de chegar aqui?

O sr. conheceu seus colegas depois de chegar aqui?
O sr. ja conhecia o professor antes de vir aqui

estudar?
O sr. estA cansado de estar sentado?
O sr, falou em ir ao Brasil?
Quem falou em ir a Sao Francisco no fim de semana?

, 0 sr. falou em comprar uma casa?
Alem de falar portugugs e ingles, que outra lingua o

4219E122fala?
Alem de jogar gOlfe que outro esporte o sr. pratica?
Ao chegar em casa hoje, o que o sr. yai fazer primeiro?
Ao chegar ao Brasil, o que o sr. fara em primeiro lugar?
Ao shegar sala de aula, o que o professor faz?

facil estudar uma lingua sem ter livro?
possivel ir ao estrangeiro sem ter passaporte?
possivel fazer uma viagem longa sem ter muito dinheiro?

A acil fazer uma viagem sem ter dinheiro?

2 Para poderml entrar em casa, od,que precisamos fazer?
Ao chegarem a Escola, os srs. vem logo para a classe?
Ao estacionarem o carro numa subida; o que os srs. fazem?
Sem os srs. saberem a historia, a musica e os costumes,
e possivel que saibam bem a lingua dum povo?
Alem de serem colegas de classe, os srs, sao amigos fora

da escola?
Alem de andar a pe, que outro exeKcicio o s. faz?
Afim dos srs. falarem bem portugues, o que e preciso fazer?
Ate os srs. receberem os seus soldos, quantos dias terao

depesperar?
Ate comegarem as ferias de Natal, quanto tempo teremos de
esperar?
Ce srs. ja foram multados por desobedecerem alguma lei de

tr4fico?
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3 0 sr. irl cidade antes de ir para casa?
ElesAirgo cidade antes de irem para casa?

O sr. le o jornal antes de sair de casa?
Pies leem o jornal antes de sairem de casa?

O sr. fuma depois de tomar cafe?
Os srs. fumam depois de tomarem cafe?

O sr. estuda a liggo antes de jantar?
Elas estudam a lisgo antes de jantarem?

0 major foi ao Texas antes de partir para o Brasil?
O coronel e a senhora foram a Nevada antes de irem
para o Brasil?

0 tenente comprou entrada para ir ao cinema?
O teaente e o capitgo compraram entradas para irem ao
concerto?

4 Queri sgo aquelesesenhores?

gai2_22stagkELAEJaalts02.22.2,

Quem sgo aquelas
aquelas
aqutles
agutles
aqutles
aquelas

senhoras?
criangas?
militares?
civis?
brasileiros?
professOras?

O que sgo aquIles volumes?
aqueles livros?
aque,las caixas?
aqu%les ediffcios?
ague...les papeis?
aqueles mapas?

5 Repetir as frases abaixo usando o infinito pessoal:

melhor que vgo agora para ngo perder tempo.
suficiente que compremos dois litros de leite.

t necess6rio qae acendamos as luzes.
preciso que eles estudem todos os dias.
suficiente que elas escrevam uma liqgo.
melhor que facamos CM agora.
preciso que esperemos aqui.
importante que saibamos os nomes certos,
necessiTio que iii6s 717irmamos 8 horas por dia.
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6 possivel nOs irmos a Sgo Francisco e voltarmos em uma
hora?

aconselhivel guiarmos devagar?
possivel lermos o "Hamlet" em dez minutos?

EstA na hora de irmos tomar caf4?
No Brasil 4 fAcil encontrarmos empregadas que falem ingles?
f necessario chegarmos As 7:30 A Escola?

necessario pagarmos a dinheiro o que comvamos3
melhor levarmos os livros para casa, ou e possivel

deixarmos os livros aqui?
conveniente comprarmos a prestaggo?
mais barato comprarmos a prestagao?

7 Traduza:

He brought the car for us to drive.
It was a good chance (ocasigo) for us to buy the house.
I gave him the letter so he could know the good news.
He gives me books to read.
He told us that he was buying the book for us to read.
Before their coming, I want to be there.
After studying the lesson he told us we had more work.
Do something, you two, instead of sitting there!
After completing their course they went to Rio de Janeiro.
In order to understand the sentence they had to get a
dictionary.
Listening to music is my favorite pastime.
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LESSON 48

LEITURA

0 RIO DE JANEIRO

A descoberta da Bala de Guanabara atribui-se a Andre

Gongalves, Eve ali teria chegado em 1502, no Dia de Ano

Novo. Crendo que a bah fOsse a foz de um grande rio

deu-lhe o nome de Rio de Janeiro. Os primeiros colonizado-

res a estabelecer-se nesta regiao foram um grupo de

huguenotes franceses comandados por Nicolas Durand de

Villegagnon. Com. os seus homens, Villegagnon fixou.se

numa pequena ilha que ainda hoje mantem o seu nome. Afim

de tentarem expulsar os huguenotes, os portuguesses, coman-

dados por EstLio de SA., estabeleceram em 1565 um acampa-

mento na base do Pao de Aglicar. Este acampamento foi a

origem da cidade do Rio de Janeiro. Os indios que

habitavam a regiao chamaram gste estabelecimento de

"Carioca", o que em tupi significava "a casa do branco".

Em. 1567 os franceses foram derrotados. Como a vitOria

se alcangou no dia de Sao Sebastiao a nova cidade recebeu

o nome de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro.

A descoberta de ouro em Minas Gerais nos fins do

seculo XVII trouxe grande prosperidade ao Rio. Em 1763
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a cidade tornou-se a capital do Brasil. Em 1808, quando

as tropas napoleOnicas invadiram a Peninsula Iberica, a

cOrte portuguesa refugiou-se no Rio de Janeiro, o que tam-

bem contribuiu grandemente para o desenvolvimento da

capital.

Com a proclamaggo da Repdblica foi criado o Distrito

Federal, transferido em 1960 para Brasilia. 0 antigo

Distrito Federal passou entgo a constituir o Estado de

Guanabara.

1 A quem se atribui a descoberta da Bala da
Guanabara?

2 Qual 4 a data prov4ve1 da chegada de Andre
Gongalves?

3 Porque se deu a bah o nome de Rio de Janeiro?
4 Quem foram os primeiros colonizadores?
5 Onde se estabeleceram?
6 Quando chegaram os portugu;ses?
7 Onde se estabeleceram?
8 Qual foi a importgncia deste acampamento?
9 Qual e a origem da palavra "carioca"?

10 Em que datajoram expulsos os franceses?
11 Por que razao a cidade recebeu o nome de Sic)

Sebastigo do Rio de Janeiro?
12 Que resultado teve a descoberta de ouro em

Minas Gerais?
13 0 que aconteceu.em 1763?
14 0 que levou a corte portuguesa a refugiar-se no Rio?
15 Quando foi criado o Distrito Federal?
16 Por que razgo o antigo Distrito Federal passou a

chamar-se Estado de Guanabara?

0 crescimento do Rio de Janeiro tem sido nos dltimos

tempos verdadeiramente vertiginoso. A arquitetura brasi-

leira contemporgnea,que se destaca entre as mais avangadas

de todo o mundo, criou no Rio uma serie impressionante de
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realiza0es, desde as habitagOes coletivas de Copacabana,

com jardins entre pilotis, espelhos de igua, paredes

multicolores e grandes portas de vidro ate ao ultra-moderno

e funcional Ministerio da Educaggo.

A arquitetura brasileira de hoje langa naturalmente

mgo dos mais modernos processos e materiais. No entanto

serve-se tambem dos elementos tradicionais, como o azulejo

e a cantaria, o que contribui para lhe proporcionar um

carater prOprio.

A par do Rio que possui arranha-aus dos mais modernos

das Americas, existe tambem o Rio tradicional, pitoresco,

que sobreviveu aos tempos da colSnia. Na parte antiga da

cidade podemos ver velhas igrejas, como a de Nossa Senhora

da Penha, com os seus 365 degraus, ou a famosa Candellria,

o Jardim Botgnico, fundado por D. Jogo VI, a Quinta da Boa

Vista e ruas com nomes pitorescos, como "JOgo da Bola" e

"Pedra do Sal".

Um pouco mais recentes sgo os Palicios do Catete e

do Itamarati, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e

a Escola de Belas Artes.

Apesar da transferencia da capital para Brasilia, o

Rio continua a ser o grande centro cultural e artistico

do Brasil.
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17 tltimamente o crescimento do Rio tem sido ripido?
18 Como 4 considerada a arquitetura brasileira

contemporgnea?
19 MencioneAalgumas das mais importantes obras

arquitetonicas do moderno Rio de Janeiro.
20 A arquitetura brasileira langa mio de processos

e materiais modernos?
21 De que outros elementos se serve tambem?
22 0 Rio possui arranha-ceus modernos?
23 Alem do moderno, que outro aspecto apresenta o Rio?
24 0 que podemos ver na parte-velha da cidade?
25 Mencione alguns edificios mais recentes.
26 0 Rio continua a ser o grande centro artIstico e

cultural do Brasil?
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LESSON 48

NCTAS GRAMATICAIS

1 IMPERSONAL INFINITIVE

(Infinito Impessoal)

In the majority of cases the Impersonal Infinitive in
Portuguese is used in the same way as its English equiva-
lent. It has the endings AR, ER, IR or OR, depending on
the conjugation. It may or may not have a subject, but
it is never inflected.

Examples:

0 senhor pode vir amanhg?
Can you come tomorrow?

tie prefere estudar noite.
He prefers to study at night.

Ela fez-me rtr.
She made me laugh.

Comemos para viver; rig() vivemos para comer.
We eat to live; we don't live to eat.

Notice that Portuguese always uses the impersonal infini-
tive in two cases when English may employ the gerund:

a. When the gerund has the value of a noun.

Examples:

Ler 4 o meu passatempo preferido.
Reading is my favorite hobby.

Aprender uma lingua 4 uma tarefa dificil.
Learri,ing a language is a difficult task.

proibido fumar.
No smoking.
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b. When the verb is modified by a preposition or
adverb.

Examples:

Feche as janelas antes de sair.
Close the windows before leaving.

Apresente-se ao Comandante ao cheer.
Report to the Commandant 1122n_alllyka.

Tenha cuidado ao guiar de noite.
Be careful when driving at night.

2 PERSONAL INFINITIVE

(Infinito Pessoal)

The Portuguese Personal Infinitive is a unique device,
alien to any other Romance language. It constitutes an
alternative to the Impersonal Infinitive, and is mainly
used for emphasis or clarification. Thus the person and
number of the subject of the Infinitive may be indicated.
The pattern for the conjugation of any verb is the fol-
lowing:

(eu)
(o senhor) ) estudar
(ale)

(n6s) estudarmos

(os senhores) )

(ales)
estudarem

Examples:

melhor fazer o exercicio agora.
or

melhor fazermos o exercicio agora.

It is better to do the exercise now.
It is better for us to do the exe-cisc now.
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Notice that in the first sentence the subject is not
indicated. The use of the personal infinit.ve in the
second sentence is consequently justified to specify
person and number.
In many cases, however, the choice of the personal
infinitive is completely optional.

Examples:

Antes de sair, ales apagaram as luzes. (Impersonal
Infinitive)

(They turned out the lights before leaving.)

or

Antes de sairem, ales apagaram as luzes. (Personal
Infinitive)

The Present or Imperfect Subjunctive may often be used
instead of the Infinitive.

Example:

necessario estudarmos mais.
or

necessario que estudemos mais.

(We must study harder.)
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LESSON 49

EXERCfCIOS DE APRESENTAgA0

E-0-aE21.1"aracenteresoalisE?Sim senhor. Esta carta e ara o tenente responder.

Este livro 4 para o professor ler?
Esta tradugo e para o major fazer?
Esse carro e para o mecanico consertar?
Estes jornais sgo para ela levar?
Este documento 4 para nos assinarmos?
Esta carta,e para gles abrirem?
Este relatorio 4 para o senhor escrever?
Este numero e para elas telefonarem?

2 Esta cartaue o tenente
Sini senhor. carta e pira que o enente responda.

Este livro 4 para que o professor leia?
Esta tradugao e para que o major faga?
Este carro e para que o mecgnico conserte?
Estes jornais so para que ela leve?
Este documento e para que nos assinemos?
Esta carta,e para que eles abram?
Este relatorio 4 para que o senhor escreva?
Este numero 4 para que elas telefonem?

3 0 senhor hS de ir a nossa casax
MITIZIE=171 de ITITdiraestes.

0 senhor hS,de ver este filme.
Seu filho ha de ir jantar conosco.
Os senhores hgo de ir a Nova Iorque.
Elas hgo de responder a esta carta.
A senhora h.& de telefonar a gste ndmero.
Eles hio de acabar o trabalho.
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4 guando o senhor vai visitar seus ais?

Vou vlsltar meus pals no mes que vem.

Quando o senhor vai partir para o Brasil?

Quando sua filha vai entrar na universidade?

Quando os senhores vao comegar a trabalhar?

Quando eles vao comprar a casa?

Quando nos vamos jantar juntos?

Quando eu You receber o dinheiro? .

5
AlgRem.deve estar.

A1guem trabalha a esta hora?

H. algum telefone por aqui?

Ha alguma coisa nessa caixa?

0 senhor tem alguns jornais?

Ela compra algumas revistas americanas?

0 senhor tem alguma coisa para comer?

6 tle 4 rico?
Nim senhor, 4 bastante rico.

Ela tem dinhgro?
A Avenida Atlantica fica longe?

0 fume foi bom?
A casa dales 4 gKande?
Ela fala portugues bem?
Os senhores acham as liOes f6ceis?

7 Seu cai4 precisa de mais agtIcar?

Ndo obrigado. J6'tem bastante.

Os senhores precisam de mais papel?

Os 9,enhores precisam de mais livros?

Voce precisa de mais envelopes?

A senhora precisa de mais dinheiro?

Seu carro precisa de mais oleo?

Os meninos precisam de mais roupa?
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8 Todos stes carros so do mesmo prço?Nerente.
Ela../2112I2....E.LIELLAS_PLE2S2J1SMEELII.
Nao senhar, caciagual 6 de precp diferente.

Todos os
Todos os
Todos os
Todos os
TOdas as
TOdas as

L. 49

alunos estudaram a mesma ligao?
oficiais sao do mesmo regimento?
delegados falam a mesma lingua?
professores fumam a mesma marca de cigarros?
unidades receberam as mesmas ordens?
visitas chegaram a mesma hora?

9 Ius_s_A.EaathmLlm_IasLo..E4A_sanp.?
Nao em certos casos nao e ossivel.

A fAcil estacionar o carro aqui todos os dias?
A cantina esta cheia durante todos os intervalos?
TOdas as salas de aula estao pintadas de verde?
Todos os alunos gostam do Prof. Campos?
Todos os edificios da Escola tem telefone?
Todos os dias h6. cinema aqui?
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Major

Santos

Major

Santos

Major
Santos

Major
Santos

Major
Santos

Major
Santos

major
Santos

Major

Santos

LESSON 49

DIALOGO

0 Major Taylor g recebeu ordens para regressar aos

Estados Unidos. Na Embaixada deram-lhe uma requisigao

de passagem e disseram-lhe que gle podia tratar pessoal-

mente das suas passagens numa agencia de yiagens.

Sr. Santos? Major William Taylor. Acho que tele-

fonaram da Embaixada a meu respeito.

Perfeitamente, major. Queira sentar-se. Em que

podemos servi-lo?

Bert, trata-se disto: Fm novembro you regressar aos

Estados Unidos e queria uma passagem de nayio.

Para o senhor stainho?

Nio. Tamb4m para minha senhora e quatro meninos.

Muito bem. Vamos ver. Olhe, tem aqui o "Brasil".

Sai a 12 de novembro.

E quando chega?
Um momento HUm Ah sim, dia 26.

Quantas escalas faz?
S6 trgs: Bahia, Trinidad e P8rto Rico.

Demora muito tempo em cada im dgsses lugares?

SO um dia em cada pOrto. Da para fazer uma pequena

visita.

Que tal e sse navio?
Excelente. E de 22.770 toneladas. Tem piscina,

espetAculos de variedades, ar condicionado... A14m

disso cada cabina tem radio e telefone.

Otimo! Ah, j& me esquecia... A que quantidade de

bagagem,se tem direito?
Vinte pes cubicos por adulto, Al criangas com meia

passagem tem direito a dez pes cubicos.
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Major -
Santos -

Major -
Santos -

Major -
Santos -

L. 49

Muito bem. Entao acho que podemos fazer as reservas
para gsse navio.
0 senhor tem requisigiies de passagem, ngo tem?

Tenho. Para mim e para a famflia.
Entao, major, o melhor e eu telefonar-lhe quando as
reservas forem confirmadas.

Se fizer favor. 0 meu telefone 4 42-6521.
Pique descansado. Assim que tiver notfcias telefono.

Entao muito obrigado por tudo. Ate depois.
De nada, major. Muito prazer em conhece-lo.
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LESSON 49

DIALOGUE

Major Taylor has already received his orders to return
to the United States. In the EmlAssy he was given a
transportation requisition and told that he could make
his own travel arrangements at some travel agency.

Major - Mr. Santos? I am Major William Taylor. I think they
called about me from the Embassy.

Santos - Oh yes, major. Please have a seat. What can we do
for you?

Major - Well, the thing is that I am going back to the United
States in November and need a reservation.

Santos - Is that for you alone?

Major - No, Also for my wife rIci four children.
Santos - All right. Let's see Look, you have the SS

"Brazil", She leaves on the 12th of November.

Major - When does she arrive?
Santos - Just a minute Hum Oh yes, the 26.

Major - How many stops does she make?
Santos - Only three: Bahia, Trinidad and Puerto Rico.

Major . Does she stay long in those places?
Santos - .Only one day in each port. It will be enough for a

quick visit.

Major - How good is the ship?
Santos - Excellent. It is a 22,770 ton vessel. There's a

swimning-pool, variety shows, air-conditioning.
Besides each cabin has a radio and a telephone.

Major - Wonderful! Oh, I nearly forgot How much baggage
is one entitled to?

Santos - Twenty cubic feet for each adult. Children on half.
fare are entitled to ten cubic feet.

Major - Fine. Then I think we could make our reservations
for this ship.

Santos - You have your TRts, don't you?
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Major . Yes. For me and my family.
Santos - In that case, major, I'd better call you when the

reservations are confirmed.

Major - If you please. My phone number is 42-6521.
Santos - Don't worry. I'll call as soon as I have news for

you.

Major - Thank you very much for everything. Good-bye.
Santos - You!re welcome, major. Nice to have met you.
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LESSON 49

EXERCfCIOS

1 Repetir as frases abaixo usando o subjuntivo:

As cartas sio para o diretor assinar.
Este livro 4 para o Joao levar.
Esta revista e para sua senhora ver.
tste relatorio 4 para a secretaria bater 1 miquina.
A lista 4 para a senhor enviar.,
Esta correspondencia e para voce registrar.

2 Repetir as frases abaixo usando o infinito pessoal:

Estas tradugaes sao para queAo capitao faga.
tste catalogo e para que voce veja.
Esta ligao é para gue os alunos estudem.
Aqueles projetosy.sao para qua o coronel verifique.
Aquelas cartas sao para que eles ponham no,,correio.
Aquela conta e para que nos paguemos amanha.

3 Repetir as frases abaixo usando o futuro perifristico:

Os alunos estudarao o subjuntivo.
O senhor e sua senhora virao a nossa casa.
Os senhores farao os exercicios 35 e 36.
Ire3. a Sio Francisco qualquer dia destes.
Fammos um piquenique para a semana que vem.
Perguntaremos isso ao professor.

4 Repetir as frases abaixo usando o futuro com ir:

O filme comega Is nove horas.
0 barco parte dentro de alguns minutos.
A festa acaba 1 meia-noite.
O capitao,lg as perguntas.
O major da as respostas.
Ela telefona antes do almogo.
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5 Todos os alunos sgo oficiais?

171-Cgirix=ioraas.
Todos os latino-americanos falam espanhol?

Todos os oficiais desta classe sao de infantaria?

TO4das estas unidades sio do 6.Q Exercito?

Todos gstes carros sao Pord?
Todos os alunos estudaram francgs?
Todas as aulas sgo dadas pelo Prof. Rodrigues?

6 Ile 4 inteligente?
TUgstante.

Vocg lg muito?
Ha muitos alemaes no Brasil?
Sua senhora gosta de musica?
0 senhor vg bem?
tles tgm muitos amigos em Filadelfia?

Ela fala portugugs mal?

7 Cada aluno construirA uma frase usando uma das expresslies

abaixo:

Hei de
a.

0 senhor h& de
Havemos de
ties hgo de
Alguem
Algum
Alguma
Alguns
Algumas
Algam ----?
Algum
Alguma ----?
Alguns ----?
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Algumas ----?
Alguma coisa
Bastante
Bastantes
Cada
Cada um
Cada uma
Cada qual
Certo
Certa
Certos
Certas
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LESSON 49

LEITURA

0 CARRO DE COMBATE

0 carro de combate foi usado pela primeira vez em

campanha pelos inglgses na batalha de Somme, em setembro

de 1916. Ngo foi aceite com muito entusiasmo e mesmo

poucos procuraram entendg-lo. Foi mal usado e parecia

ngo ter sido bem sucedido.

Repetidas veszes tem sido apontado que Anibal foi o

precursor do uso dos carros de combate ao empregar ele-

fantes como arma de ataque. As caracteristicas dgsse

famoso corpo de elefantes de Anibal foram, como sgo as

dos blindados atualmente, "grande poder de choque,

combinado com grande mobilidade e potgncia de fogo".

Um ano apOs seu aparecimento, contudo, o carro de

combate reabilitou-se completamente com o sucesso alcangado

no ataque a Cambrai. Depois, nos illtimos meses da la.

Guerra Mundial, demonstrou ser uma arma de valor nas mgos

do comando aliado. Provou-o o vitorioso contra-ataque

do Gal. Mangin, em 1918, apoiado por 250 carros de combate.

Alp& a retirada da Alemanha hitleriana da Sociedade

das Na0es em outubro de 1933, o "Reichswehr" foi
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dissolvido e um novo exercito foi organizado. 0 lema

principal deste novo exercito, que revolucionou a re.

organizagao dos demais, foi: MOTORIZAR E MECANIZAR!

1 Quando o carro de combate foi usado pela

vez em campanha?
2 Por quem?
3 Onde?
4 Quais foram os resultados?
5 Quem tem sido apontado como precursor do

carros de combate?
6 Porque?
7 Quando o carro de combate se reabilitou?

8 Como foi utilizado o carro de combate no

la. Guerra Mundial?
9 Quando a Alemanha se retirou

Nag6es?
10 0 que era o "Reichswehr"?
11 Qual foi o lema principal do

primeira

uso de

fim da

da Sociedade das

novo exercito alemao?

A opiniao do alto comando alemao era ungnime quanto

importancia do carro de combate. Havia divergencia apenas

s6bre as caracteristicas que essa arma devia ter: carro

blindado arma de ruptura, ou automOvel carro de

velocidade?

Inicialmente o alto comando alemao deu enfase

velocidade do carro, relegando o poder de choque a lugar

secund6rio. Quando a Guerra Civil de Espanha mostrou a

inferioridade do velculo rApido, sem a necessAria blindagem,

foi decidida a construgao de carros de combate mais pode.

rosos e com melhor blindagem.

ApOs a derrota da Pol6nia em 1939, prevaleceu a ideia

de que a preparagao e desenvolvimento das operaOes seriam
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feitas em 'COI-no de unidades blindadas e nao da infantaria,

como at4 entgo acontecia.

A guerra-relampago alterou todos os conceitos estra-

tegicos anteriormente firmados. As vantagens da surprgsa,

poder de choque e velocidade, foram exploradas ao maximo

e obtiveram, em curto prazo, um resultado que nao era

esperado pela maioria dos generais alemaes.

Foram os carros que impediram a guerra de longa

duragao. A infantaria nao rompeu a Linha Maginot e na

invasao da Franga S6 obteve sucesso, apOs terem as unidades

blindadas executado ataques pela retaguarda. 0 papel da

infantaria foi importante na medida em que conseguiu

imobilizar grande parte das fOrgas francesas.

Foram porem os blindados que decidiram a campanha.

Diga-se alias de passagem que este sucesso foi facilitado

por outras condigaes particularmente favoraveis.

A "Blitzkrieg" trouxe as primeiras vitelrias. Talvez

por essa razao, os alemges criaram uma falsa concepqao da

guerra moderna. Dal a histOria de seus fracassos na Africa,

Rdssia e Europa 01.ental ser uma histOria de oportunidades

perdidas

(adaptado de "Nos Bastidores da Guerra", pelo Major

Heitor F. A. de Mattos, do Exercito Brasileiro)
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12 0 alto comando alemgo tinha opinigo ungnime sObre
a importancia dos blindados?

13 Quais eram entgo as diverggncias?
14 Que atitude tomou inicialmente o alto comando

alemgo?
15 Que conclusges trouxe a Guerra Civil da Espanha?
16 Que medidas foram entgo adotadas?
17 0 que se deaidiu depois da campanha da PolSnia?
18 Que consequencias trouxe a guerra-relampago?
19 Em que medida o uso de blindados condicionou a

duraggo da guerra?
20 Qual foi o papel da infantaria na invasgo da

Franca?
21 E o dos blindados?
22 Em que condiglies se obteve gsse sucesso?
23 Os alemges souberam interpretar bem o sucesso da

"Blitzkrieg"?
24 Qual foi o resultado disso?
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LESSON 49

NOTAS GRAMATICAIS

The present or imperfect subjunctive may substitute a
personal infinitive.

Examples:

Aqui est6 esta carta para o senhor responder
or

Aqui est6 esta carta para que o senhor responda.

Eu tinha um livro para ales traduzirem.
or

Eu tinha um livro para que ales traduzissem.

II

a. The promissory future (futuro perifr6stico)

The promissory future is found with the auxiliary verb
HAVER plus the preposition TO and the infinitive of
the main verb. It carries the idea of a determination
or an obligation to be discharged in the future.

Examples:

(eu) hei de visitar a Alemanha
(o senhor) h4 de visitar a Alemanha
(ale) ha de visitar a Alemanha
(n6s) havemos de visitar a Alemanha
(os senhores) hao de visitar a Alemanha
(Les) hao de visitar a Alemanha

b. Similarly to English a future idea may be expressed
by the verb IR plus the main verb. In Portuguese,

60



L. 49

however, the infinitive of the main verb is used, as
opposed to the gerund in English.

Examples:

Vou comprar um carro novo.
I am going to buy a new car,

ties iam convidar o Pedro.
They were going to invite Peter.

III

INDEFINITE EXPRESSIONS

(ExpressCies indefinidas)

ALGUAM . someone, somebody, anyone, anybody.

Alguem o yiu.
Esta alguem em casa?

ALGUM, ALGUMA, ALGUNS, ALGUMAS - some, any.

Algum dia hei de ir ao Brasil.
Tem alguma carta para mim?
Alguns dos alunos sao oficiais.

ALGUMA COISA - something, anything.

Alguma coisa que ngo compreenda, pode
perguntar-me,
0 senhor disse alguma coisa?

BASTANTE - rather, enough.

tle 4 bastante rico.
Nao ponha mais aqucar. JA 4 bastante,

CADA - each, every.

Aqui estao os programas de cada sessao.
Cada artigo tem prego diferente.
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CADA UM, CADA UMA, CADA QUAL - each one, every one.

Cada um dos alunos tem o seu livro.
Cada uma das ligges tem um diAlogo.,
HA 55 lig6es e cada qual tem seu dialogo.

CERTO, CERTA, CERTOS, CERTAS - (a) certain.

Certo dia (emphatic expression used to
begin a narrative)

Escrevi a certa pessoa que conhego.
Certos d5as e impossivel estacionar o carro em
frente da Escola.
Certas pessoas pensam que isso 4 ficil*
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EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

1 0 senhor 3 tem outro carro?
Nio, ainda tenho o mesmo.

O filme do Rex j6 4 outro?
0 modelo dos Volkswagen jA 4 outro?
O senhor vive numa casa nova?
Sua senhora foi a outro dentista?
tstes alunos sgo novos?
Estas liOes sgo diferentes?

2 Al:uns dos
Nenhum dos alunos 6 oficial.

Algumas das aulas foram muito boas.
Alguns de:stes filmes Igo americanos.
Alguns deles sgo ingleses.
Algumas destas historias sgo interessantes.
Alguns destes livros estavam aqui antes.
Algumas das nossas ligoes sao muito compridas.

3 0 senhor viu aleama coisa?
Nao, nio7/1 nada.

O senhor tem alguma coisa que fazer?
Os senhores tgm algum livro nosso?
Voce' viu algum dgstes filmes?
Sua senhora comprou alguma coisa?
H .

algumas cartas para nOs?
116 alguma coisa de novo?

4 13.1E2g2L121Lf2E22_2212,_Ek
Bia_12.42_LILILDIMLLLELIELA:32.
Nio nin u6m telefonou.

Alguim perguntou por mim?
Alguem veio de manhg?
Falta alguem?
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Chegou alguem?
Algusm esta 14. fora?
Alguem ficou para tr6s?

5 2 sdoislia2E sao em portugus?
Um e em ortu:ues e o outro em es anhol.

Os dois tenentel vivem aqui?
Os dois professores sgo brasileiros?
As duas novelas sgo boas?
As duas avenidas sgo compridas?
Todos os canadenses falam ingles?
Todos os alunos sao republicanos?

6 Faz muito Ngox.faz,a2RE2.
Ha multos_p2121s.agualNaal.a_poucos.

Paz muito calor na sua cidade?
Ha muita neve nas montanhas?
Ha muitos indios no Brasil?
O senhor conhece muitas pessoas em Chicago?
O senhor tem muito apetite?
O rio tem muita 6gua?

7 DRALALIPAJAMEAELT_LEE?
Pode ler qualquer um.

Qual destas cidades devo visitar?
Quais destas revistas podemos levar?
Qual dos onibus devo tomar?
Qual dal traduOes deyemos fazer?
Quais destes artigos eles podem comprar?

8 244IAgI2rE242S_ARai_E219E2_seu estado?
Nao nao az tanto.

Paz tanto frio aqui como no Alasca?
Ha tantos alunos aqui como na outra classe?
Havia tanta gente nesta festa como na outra?
Temos tantas aulas como no ano passado?
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9 0 senhor leu a gramkica tOda?
Leu mesmo tudo?
Leu todo o preacio?
Leu topos os exemplos?
Lau todas as notas?
Fez realmente tal coisa?
Ou leu so uns capitulos?
Leu realmente v6rios capitulos?
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Carlson

Taylor
Carlson

Taylor
Carlson

Taylor
Carlson

Taylor

Carlson

Taylor

Carlson

LESSON 50

DIALOGO

0 Major Carlson tinha muito intergsse em conhecer
Brasilia. Comoona sexta-feira foi feriado, ele tomou
um aviao para la e teve a oportunidade de passar,o
fim de semana na capital. Na segunda de manhi ja
estava de volta no escritório.

Entio que tal foi a viagem?
otima. Gostei muito.

Conte-me o que viu. Eu nunca estive em Brasilia.
Nio me diga que vocg estgve aqui trgs anos e nunca
foi a Brasilia!

mesmo. Por uma coisa ou outra nunca fiz essa viagem.
Pois nio sabe o que perdeu. A cidade 4 magnIfica.

Vocg viu o Palgcio da Alvorada?
Claro! Vi todos os edificios mais,importantes. A
arquitetura e realmente extraordinaria.

t de fato difIcil de compreender como se az tal
obra no meio do sertio!
Vocg sabe que em Brasilia nio h qualquer sinal de
trgfico?

Sim, jiAsabia. Em todos os cruzamentos hg passagens
subterraneas ou elevadas.
Outra coisa que me impressionou foi saber que se
construiu uma pista para aviCies a jato antes de
haver qualquer edificio.

t. que tat achou a catedral?
Impressionante. quem a construiu?

Taylor .
Carlson .

Taylor - Poi Oscar Niemeyer.
Carlson - Niemeyer projetou tambem outros edificios, nio foi?
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Projetou todos os edificios pdblicos mais importantes.

E Lucio Costa?

Ldcio Costa fgz o plano-pilSto.
- Antes de chegar aqui nunca tinha pensado que a

arquitetura brasileira estivesse tio desenvolvida!
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Taylor
Carlson

Taylor
Carlson

Taylor

Carlson

Taylor
Carlson

Taylor

Carlson

Taylor

Carlson

Taylor
Carlson

Taylor
Carlson

LESSON 50

DIALOGUE

Major Carlson was quite interested in knowing

Brasilia. As last Friday was a holiday he took a

plane there and had the opportunity of spending the

weekend in the capital. Monday morning he was
already back in the office.

Well! How was your trip?
Very good. I enjoyed it very much.

Tell me what you saw. I've never been in Brasilia.

Don't tell me you've been here for three years and

never went to Brasilia.

It.'s true. Somehow I never got around to making

this trip.
Well, you don't
is magnificent.

know what you have missed. The city

Did you see the PalAcio da Alvorada?
Of course I did. I saw all the main buildings. The

architecture is really extraordinary.

In fact it's hard to believe how all this was built

in the middle of nowhere.
Do you know that there aren't any traffic lights in

Brasilia?

. Yes, I knew it. There are overpasses or underpasses

at every crossing.
. Another thing that struck me was to learn that a

runway suitable for jet planes was built before any

of the buildings.

ON.

ONO

Yes. How did you like the cathedral?
It's impressive. Who built it?

It was Oscar Niemeyer.
Niemeyer also planned some other buildings, didn't

he?
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lie planned all the major buildings.
What about Lucio Costa?

Lticio Costa was responsible for the pilot-plan.
Before I came to this country I had never thought
that Brazilian architecture was so developed!
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LESSON 50

EXERCfCIOS

1 0 _programa ja, 4 outro.
0 programa ainda e o mesmo.

O modglo do Volkswagen jA 4 outro.

O professor j6, vive noutro,apartamento.
O numero do meu telefone ja e outro.
Esta edicgo j6 4 outra.
A nossa firma ja tem outros catLogos.
Minhas filhas ja estgo estudando noutras escolas.

2 VArios dgstes
Nenhum

Varios
Varias
Varios
Varias

ornais sgo diArios.
estes jornals e diario.

dos alunos sabem russo.
das nossas aulas sgo em inglgs.
destes oficiais estiveram na Alemanha.
das perguntas foram muito inteligentes.

3 Algu4m viu alguma c ois
NallimeLn

Alguim disse alguma coisa?
Alguem comprou alguma coisa?
Alguim notou alguma coisa?
Alguem ouviu alguma coisa?

4 0,senhor encontrou algum amigo?

Nao encontref nenhum.

0 senhor encontrou alguma dificuldade?
alguns.scolegas?
algum erro?
algumas incorregOes?

O senhor encontrou alguma coisa?
alguem?
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5 Os dois_mfelgres sgo portugueses?
ani:LttiiiiELL2 outro é brasileiro.

Os dois livros sgo grandes?
tsses dois discos sao americanos?
Essas duas cidades sgo no Brasil?

Todos os brasileiros sgo descendentes de portugueses?
Todos os alunos sao democratas?
Todas as professaras sao catOlicas?
Todos os profess8res sao protestantes?

6 Muitos brasileiros falam Arabe.
Poucos

Muitas universidades ensinam coreano.
Muita gente conhece o Congo.
Muitos destes oficiais sao para.quedistas.
Muito do que gle disse era verdade.

A cidade estA muito desenvolvida.
0 pcSrto esta muito desenvolvido.
As duas cidades estgo muito desenvolvidas.
Os dois portos estgo muito desenvolvidos.
ties tem muito dinheiro.
Ela tem muita sorte.
tales compram muitos jornais portugueles.
Eles compram muitas revistas portuguesas.
0 professor fala muito.
Os alunos gostam muito destes exercicios.

7 Cada aluno formarA uma frase usando os elementos abaixo.

(Exemplos: Portugal ngo 6 tao grande como a Espanha.
Nao fiz tanto fin aqui como em Michigan.
Ngo ha tantos parques aciaEomo na minha

Pedro
Maria
Lisboa
chover
neva
calor

inteligente
alta
grande
Rio
aqui
Montana

71

Carlos
Luisa
Los Angeles
Londres
no norte
Arizona



L. 50

neve
arranha-ceus
lojas

CalifOrnia
Sao Paulo
minha cidade

Colorado
Nova Iorque
Sao Francisco

8 Cada aluno construir A. uma frase com uma das seguintel
expressOes:

outro
°Ottros
o outro
os outros
algum
alguns
nenhum
nenhuns
alguma coisa
nada
alguem
ninguem
um .... o outro
uns outros
muito
muita
muitos
muitas
pouco
pouca
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LESSON 50

LEITURA

BRASfLIA

(Parte I)

Num planalto do sertao, a mais de 1.000 quilOmetros

do mar, o Brasil continua construindo a sua nova capital.

Onde hA. anos havia apenas uma vasta solidgo soam agora os

martelos no alto de andaimes e guindastes, e máquinas

empurradoras de terra avangam por novas rodovias. Tres

rios foram represados para fornecer Agua As 500.000

pessoas que irao viver

Quando o gove'rno dec,idiu abandonar uma capital tgo

famosa como o Rio de Janeiro, trocando-a por outra

situada num planalto de 1.200 metros de altitude, numa

nova regigo despovoada, houve naturalmente controv4rsias.

os que se opunham ao projeto achavam que o din/leiro devia

ser gasto no combate ao analfabetismo ou no desenvolvimento

e diversificagao das inddstrias para se fazer face Is

dificuldades econOmicas do Brasil.

1 Onde o Brasil construiu sua nova capital?
2 A mais ou menos (pantos quilometros do mar?
3 0 que havia la ha anos?
4 0 que soa agora?,
5 0 que fazem as maquinas empurradoras de terra?
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6 Quantos rios foram represados para fornecer ggua
a Brasilia?

7 Segundo os alculos, quantas pessoas irgo viver
16?

8 A quantos metros de altitude, Brasilia estg
situada?

9 Como 4 a regiao que cerca essa cidade?
10 Houve controversias, quando o governo decidiu

abandonar uma capital tgo famosa como o Rio de
Janeiro?

11 0 que achavam os que se opunham ao projeto?
12 Era gue ales achavam que o dinheiro devia ser gasto?

BrasIlia 4 a primeira cidade do mundo construida para

a era dos aviaes a jato . a cidade que jg possuia uma pista

pavimentada de mais de tres quilOmetros de comprimento

antes de ter qualquer edificio; uma cidade sem sinais de

trifico onde todos os cruzamentos sgo passagens subterrgness

ou elevadas; uma cidade onde pistas separadas para velculos

de carga e carros de passageiros conduzem a areas para

estacionamento, carga e descarga atras de cada bloco de

edificios.de apartamentos ou comerciais; uma cidade em

que cada bairro residencial tem um centro comercial a

pequena distancial rodeado por jardins e bosques.

13 Para que era Brasilia foi construida?
14 0 que a cidade possuia, antes de ter qualquer

edificio?
15 HI sinais de trgfego?
16 Como sgo os cruzamentos?
17 Como lao separadas as pistas?
18 Onde e feita a carga e descarga de mercadorias?
19 Como foram distribuidos os centros comerciais?

Tal 4 a capital sonhada pelo Brasil desde o seu

nascimento como naggo independente, em 1822. Quando se
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estabeleceu a Monarquia Constitucional em 1823 sugeriu-se

o nome de Brasilia para uma futura capital. Em 1891 a

Assembleia que redigiu a Constituigao da Reptiblica demarcou

uma area de 6.500 quiltimetros quadrados para o Distrito

Federal - um enorme retgngulo no Estado de Goi4s, a meia

distgncia entre a costa atlgntica, a leste, e a fronteira

da Bolivia, a oeste. A regiio foi escolhida por seu clima

sgco e revigorante.

A Ultima constituiggo brasileira, de 1946, tornou

obrigatOria a transfergncia da capital.

20 Desde quando Brasilia 4 a capital sonhada pelo
Brasil?

21 Quando se estabeleceu a Monarquia Constitucional?
22 Quando a Assembleia Republicana demarcou a Srea

de Brasilia?
23 Quanto mede essa area e onde fica?
24 Quaill sao os seus limites?
25 Porque essa regiio foi escolhida?
26 Que documento tornou obrigatória a transfergncia

da capital?
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NarAs GRAMATIC AI S

ExpressOes Indefinidas (cont.)

0 MESMO, A MESMA, OS MESMOS, AS MESMAS - the same.

Isso diz-se do,mesmo modo em portugues e espanhol.
Estas liOes sao as mesmas que nos estudamos.

NADA . nothing.

Ngo hA nada de novo. (or nada novo)
Nada me pode convencer disso.
Ngo comprei nada no armazem.

NENHUM, NENHUMA, NENHUNS, NENHUMAS - no, none.

Nenhum destes livros 4 ingles.
Nenhuma das alunas fala frances.
Ngo tenho dinheiro nenhum.
Tinha aqui tres lapis mas agora ngo encontro nenhum.
Todos os alunos sgo americanos- nenhuns deles sao
brasileiros (or nenhum dales e brasileiro).

NINGUEM - nobody, no one.

Ninguem estava em casa (or Ngo estava ninguem em casa).
Ngo encontramos ningam no clube

OUTRO, OUTRA, OUTROS, OUTRAS . other, another, others.

Um livro 4 verde e outro 4 amarelo.
Tenho uma irma no Rio, outra em Sao Paulo e outra
em Recife.
Alguns oficiais,sao brasileiros; outros sao americanos.
Na biblioteca ha outros livros sObre Brasilia.

0 OUTRO, A OUTRA, OS OUTROS, AS OUTRAS . the other, the
others.

Um dos meus irmaos 4 medico e o outro 4 arquiteto.
Aquela mOga e alema,e a outra e francesa.
Um dos professores e portugues; os outros sao
brasileiros.
As outras casas que o senhor viu sao mais caras.
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POUCO, POIJCA - little,

tie tem pouco dinheiro.
Pie tem muito pouco dinheiro,
NOs temos pouca paciencia.
Coml. pouco.

POUCOS, POUCAS few.

H4 poucos Indiosono Brasil.
iHa muito poucos ndios no Brasil.

No Brasil os indios sgo poucos.
Poucas pessoas sabem isso.

QUALQUER, QUAISQUER any.

Qualquer pessoa lhe dirt onde 4 o banco.

Pode levar qualquer livro que lhe interesse.

Pode levar quaisquer livros que lhe interessem.

9 TA1S - such, such a.

Tal coisa 4 inadmissIvel.
Ngo existe tal palavra.
A impossivel encontrar tais artigos no mercado.

L, 50

TANTO, TANTA, TANTOS, TANTAS . as much, so much, as
many, so many.

Tanto dinheiro!
Havia tanta gente na rua!

Olhe! Tantos barcos!
Ngo havia tanta gente no restaurante como no domingo.

TODO, TODA, TODOS, TWAS - all, every, whole.

Em todo o mundo se fala inglgs.

oR alunos estgo todos aqui?
Todas as lojas estavam fechadas.

TUDO all, everything.

Tudo o que o senhor ve 4 para vender.

Ngo diga mais! Eu sei tudo,
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UNS, UMAS - some, a few.

Comprei uns discos ontem.
Ha aqui umas cartas para si.

VARIOS, VARIAS - some, several.

H. vlrios cascl identicos.
Tenho ouvido varias opini6es sObre isso.

Notes:

1. Partitive adjectives and pronouns may very often be
dispensed with in Portuguese.

Do you need any paper? Yes, I need some.
Precisa de papel? Preciso sim.

2. A GENTE is a very colloquial equivalent of N6S.

Como 1 que ncis podemos saber isso?
Como e que a gente pode saber isso?

3. The position of an indefinite adjective may condition
its meaning.

UM CERTO DIA -

UM DIA CERTO
0 MESMO LIVRO
0 LIVRO MESMO

a certain day.
a fixed day.
the same book.
the book itself.

4. Double negatives are mandatory in Portuguese except
when the clause begins with a negative expression.

NAO VI NINGUEM.
NINGUN ME VIU.
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EXERCfCIC6 DE APRESENTAgA0

1
trouxe esta no fichario.

Foi Fleming que descobriu a penicilina?
(1401 Fleming quem descobriu a penicilina?)
0 presidente que foi assassinado foi Lincoln, ngo foi?
Onde estao os pap4is que deixei aqui?
Como se chama essa pessoa que telefonou?

2 2422.4.1=12Say,k12122E7
Nao sel quem

Quer' po's isto aqui?
Quem trouxe estas revistas?
Quern descobriu os Ayres?
Quem foi John Phillip de Souza?

3 P_zra ue_g.,..j._Le°.`_a:_...te tele rama?
uem e .

De quem eoaquele carro?
Por quem e comandado o 6° Exercito?
A quem esta carta e dirigida?

4 Li o seu livro. 0 seu livro 4 excelente..
Li o seu 1ivro, o qual é excelente.

Recebi a sua carta. Agora respondo A sua carta.
Vi os seus primos. Cs seus primos estao 'Dem.
Li essas novelas. Essas novelas me entusiasmaram.
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5 Conhego.o sargento. 0 pai do sargento_tgve um acidente.
Cs2nheoosarenveum acidente.
Recebi sua carta. A ideia da sua carta me interessou muito.
Aquela e a senhora brasileira. Os filhos da senhora
brasileira sac) amigos do Pedro.
Esta e a praia de Copacabana. As belezas da praia de
Copacabana sgo famosas.

6 0 que 4 isto?
Ndo sei o Que e isto.

0 que aconteceu?
O que disse gle?
O que foi?

7 Oue carro 4 este?
o cariaOrne comprou.

Que casa 4 esta?
Que sapatos sgo gstes?
Que gravatas sgo estas?

8 Vi os dois filmes italianos.

Comprei os dois discos.
Ouvi as duas professoras.
Comparei as duas traduves.

9 0 senhor tem fome?
Odsenhor esta com fome?
Nao, agora ndo tenho fome.
Ndo, agora ndo estou com. fome.

0 capitao tem,sgde?
0 capitao esta com sgde?
O major tem sono?
0 major est& com sono?
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Os senhores tgm saudades do Texas?
Os senhores estgo com saudades do Texas?
O senhor tem,vontade de ir ao cinema?
O senhor esta com vontade de ir ao cinema?

O senhor esti. com frio? 0 senhor sente frio?
O senhor esta com calor? 0 senhor sente calor?
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Empregado
Major

Empregado -
D. Mary -

Empregado

Major

LESSON 51

DIALCGO

Aproxima-se a data da partida do Major Taylor.
Ale e D. Mary ja comegaram a arrumar as malas,

las deyido as coisas que compraram no Brasil,
eles vao precisar de pelo menos mais uma mala

grande. Portanto decidem ir ao centro compra-la.

Muito boa tarde. Em que posso servi-los?
Queria uma mala grande. Que seja bem forte.

Veja estas aqui. E para navio, nao 4?
sim. Compramos tantas coisas no Rio que agora

precisamos de outra mala.

Os senhores
dizer que a
bastante.

vioApara os,Estados Unidos? Ouvi
alfandega la e muito rigorosa.
Temos que declarar tudo o que levamos.

Empregado - 0 senhor tem passaporte diplom&tico?

Major - Tenho. Eu estou servindo na Comissgo Militar.

Empregado Entgo as pessoas que te'm passaporte diplomatico
nio precisam de vistos?

D. Mary - Precisam, sim. Para entrar no Brasil meu marido

e eu temos que ter vistos diplomAticos.

Empregado E se eu qtaisesse ir aos Estados Unidos, seria muito

dificil obter visto?
Major Depende muito, Como turista seria relativamente

facil. Como imigrante e bastante mais dificil.

D. Mary - Se o senhor pensa ir para os Estados Unidos, o

melhor seria perguntar no Ministerio das Rele.e:Cies

Exteriores e na Embaixada dos Estados Unidos.

Empregado - Bem, gostaria de ir mas por agora ngo tenho planos.
Perguntei por perguntar.

Major Quanto custa esta mala?
Empregado Quinze mil cruzeiros.
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Major Vocg gosta dela, Mary?
D. Mary . Parece ser boa. (para o empregado) Nao pode fazer

um desconto?

Empregado -
Major

D. Mary -

Major

4

NOs temos pregos fixos, minha senhora.
Dem, nesse caso, fico com ela. (Para D. Mary)

Quer que mandem em casa?

Nao, quero ir jA para casa e continuar a guardar

as coisas. Tomamos um taxi.
Esta bom. Um momento, j6 ajudo vocg. Vou pagar.
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Clerk
Major

LESSON 51

DIALOGUE

The time for Major Taylor's departure is coming closer.
He and "Dona" Mary have already started packing, but
owing to the many things they bought in Brazil they
will need at least another large suitcase. So they
decide to go downtown and buy it.

. Good afternoon. What can I do for you?
- I need a large suitcase. Quite strong.

Clerk - Have a look at these here. You want it for a boat
trip, don't you?

D. Mary - Yes. We bought so many things in Rio that now we
need another suitcase.

Clerk

Major

Clerk
Major

Clerk

. Are you travelling to the United States? I hear
that customs is very strict there.

- Yes. Quite strict. We must declare everything we
are taking in.

D. Mary -

Clerk

D. Mary -

Major

Clerk

Do you have a diplomatic passport?
I do. I am serving in the Military Comission.

So people travelling on diplomatic passports don't
need any visas?
Oh yes, they do. In order to come into Brazil both
my husband and I must have a diplomatic visa.

If I wanted to travel to the United States, would it
be very hard to get a visa?
It depends. As a tourist it would be relatively easy.
As an imigrant it is much halder.

If you are thinking of moving to the United States
the best thing for you to do would be to ask at the
State Department and at the U.S. Embassy.
Well, I'd like to go, but I don't have any definite
plans for the moment. I just asked.
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Clerk

Major -
D. Mary -

Clerk -

Major -

D. Mary -
Major -

How much is this suitcase?
Fifteen thousand cruzeiros.

You like it, Mary?
Looks good, (to the clerk) Can't you make a
discount?

Ours are set prices, matam.
Well, in that case Itll take it. (to D. Mary) Do
you want them to deliver it?

No, I want to go on packing now. Wetll take a taxi.
OK. Just a minute, I'll come and help you. I want
to pay.
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LESSON 51

EXERCfcIos

1 0 filme 4 bom. Eu vi o filme.
Trine oue eu vi 4 bom.

As gravatla foram caras. Eu comprei as gravatas.
A casa I otima. 0 coronel alugou a casa.
A moia e alema. 0 Pedro dangou com a mop.
As cidades eram grandes. Os Taylors visitaram as cidades.

A cidade 4 eequena. Luisa vem da cidade.
Os museus sao importantes. Carlos esteve nos museus.

2 Colombo descobriu a America.
Quem desaTirra America?
Poi Colombo uem descobriu a America.

Rommel comandou o "Afrika Korps".
Shakespeare escreveu o "Rei Lear".
0 Presidente fgz o discurso.

Os tanques iniciaram o ataque.
Os caiadores atravessaram o Rio.
D. Alice e D. Helena convidaram os Andrades.

3 tste 1442,44 do AntOnio.
De q euem e slejaziE

0 telefonema 4 para voce.
tie faiou a varias pessoas.
ties jantaram com o coronel.,,
A fotografia foi tirada por e1e.

4 Vi o dicionario, que 4 muito bom.

-97-3-ani5717122.2_211al_LTAI2j22111.

Conheço Romat que 4 uma bela cidade.
Ile foi ao Cinema Rex, que 4 em Copacabana.
Vi os Taylors, que estao agora no Rio.
Compramos as revistas, que aliis nao eram muito

interessantes.
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5 0 eneral trabalha no Pent4 ono 0 filho do eneral estS
no Rio.
0 eneral cu o filho estA no Rio trabalha no PentA. ono.

0 Jogo est6 agora no Brasil. 0 emprego do Jogo 4 em
WashinWn.
A OTAN e uma organizaggo de defgsa. A sede da OTAN 4 em
Paris.
Ega de QueirOs foi um escritor portuegs. 0 seu nome
completo era Jose Maria Ega de Queiros.

6 Os alunos formargo frases usando as seguintes palavras:

0 que
Que
Qual
Quais

7 0 senhor tem fome?
Sim estou com fome.

0 qual
A qual
Cs quais
As quais

Vocg tem sgde?
A senhora tem sono?
0 senhor tem laudades do treinamento bAsico?
Os senhores tem vontade de ir ao teatro?

Os senhores estgo com frio?
A senhora esta com calor?
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LESSON 51

LEITURA

BRASfLIA

(Parte II)

A construggo da nova capital foi confiada a uma

companhia conhecida por Novacap, que em setembro de

1956 abriu um concurso para a elaboragao do Plano-PilOto

da cidade. Concorreram mais de sessenta arquitetos

brasileiros, incluindo o veterano Lticio Costa. Em Marco

de 1957 os projetos foram entregues. 0 jtiri era consti-

tuido por Sir William Holford, que planejou a reconstrugao

de Londres, o frances Andre Sive, do grupo de Le Corbusier,

e o americano Stamo Papadaki, que conhecia bem a arquitetura

brasileira. Finalmente o projeto escolhido foi o do arqui-

teto Lticio Costa.

Outro grande vulto da arquitetura brasileira, Oscar

Niemeyer, diretor do departamento de urbanizaggo da Novacap

contribuiu com os planos para a construgao de todos os edi-

ficios ptiblicos de maior importancia.

1 A quem foi confiada a construggo da nova capital?
2 Quando seisabriu concurso para a elaboragao do

Plano Piloto?
3 Quantos arquitetos concorreram?
4 Quando foram entregues os projetos?
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5 Por quem era constituido o
6 Quem foi finalmente escolhido?
7 Quern e 6scar Niemeyer?
8 Qual foi a contribuiggo de Niemeyer na construggo

de Brasilia?

0 pa16cio presidencial o PalAcio da Alvorada foi

construido no espago de 13 meses. E singularmente belo,

feito de vidro colorido e m6rmore branco, uma construggo

baixa e comprida para combinar com as longas linhas das

montanhas no horizonte, e que parece flutuar nos grandes

lagos que lhe flanqueiam a entrada. Do pal6cio segue.se

por uma espagosa rodovia ate ao Trigngulo dos Tres Poderes.

No Trigngulo dos Tres Poderes encontram-se o Pal6cio

do Planal.to, o PalAcio do Supremo Tribunal Federal e o

grandioso edificio do Congresso Nacional, que domina a

cidade,

Dum lado da espagosa rodovia, chamada Avenida Monu-

mental, encontra-se um centro de divers6es que combina os

melhores aspectos de Times Square, Piccadilly Circus e dos

Champs Elysees. Do lado .)osto 116 lojas e bancos. Par.

tindo desse centro comercial se estendem em ambas as

direg6es blocos de edificios de apartamentos e residencias

particulares. Todos os cOmodos das habitag6es dgo para o

lago de 40 quilOmetrns de extensgo, em formato de meia-lua,

que cerca grande parte da cidade,
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9 Era quanto tempo foi construido o PalAcio da

Alvorada?
10 Entre outros, que materials entraram na construgio

do palacio,prisidencial?
11 A construqao e baixa e comprida para combinar com

o que?
12 Que imprissio produz o pallcio?

13 Onde esta situado o PalAcio do Planalto?

14 Que outros edificios se encontram no Trigngulo dos

Tres Poderes?
15 Como 4 o edificio do Congresso Nacional?

16 0 que se encontra dum lado da Avenida Monumental?

17 0 que esse centro de divers6es combina?

18 0 que hi do lado oposto?
19 0 que se estende em ambas as direg6es do centro

comercial?
20 Para onde dio os cOmodos das habitagOes?

A nova capital foi inaugurada a 21 de abril de 1960.

Estavam presentes o Pres. Juscelino Kubitschek de

Oliveira, o Vice-Presidente Joao Goulart, o Cardeal de

Lisboa, como Legado Pontificio, as miss6es diplomiticas

e seis chefes de estado estrangeiros: Eisenhower, dos

Estados Unidos, Gronchi, da Itglia, Craveiro Lopes, de

Portugal, Fidel Castro, de Cuba, LOpez Mateos, do Mexico

e Sukarno, da Indonesia.

No desfile do dia da inauguragio participaram os

trabalhadores que construiram Brasilia, em 200 caminh6es,

jipes, tratores e miquinas de terraplanagem e 5.000

homens das fOrgas armadas, incluindo unidades especiais

como os pAra-quedistas, os Fuzileiros Navais e os Drag6es

da Independencia. No au, a famosa Esquadrilha da Fumaga

desenhava figuras de acrobacia. Mais de 150.000 pessoas
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assistiram ao desfile. (Enquanto estiveram em Brasilia

consumiram eerca de 125.000 litros de cerveja e quatro

toneladas de churrasco).

A noite houve um "show" histOrica, um baile no Palacio

da Alvorada e Logos de artificio. Pox fim ouviu-se o Hino

Nacional. Brasilia era a nova capital do Brasil.

21 Quando foi inaugurada a nava capital?
22 Que chefes de estado estrangeiros estavam

presentes?
23 Quem mais assistiu As cerimanias?
24 Como desfilaram os tKabalhadores?
25 Quantos homens das forgas armadas tomaram parte

no desfile?
26 Que unidades famosas participaram?
27 0 que az a Esquadrilha da Fumaga?
28 Quantas pessoas assistiram a inauguragiu?
29 0 que consumiram enquanto estiveram em BrasaLlia?

30 Qual foi o programa da noite da inauguragao?
31 Qual foi o numero final do programa?
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LESSON 51

NCTAS GRAMATICAIS

RELATIVE AND INTERROGATIVE PRONOUNS

a. RELATIVE PRONOUNS:

gm . that, which, who, whom.

JA ii o livro que ela escreveu.
I have already read the book (that) she wrote.

Todo o equipamento que rig() estiver em uso deve
ser retirado.
All equipment which is not presently in use
should be removed.

Vocg nio disse que filme lamos ver.
You didn't say which film we were going to see.

Todo o pessoal que o Comando ainda nio notificou
deve apresentar-se imediatamente nas suas unidades.
All personnel whom Headquarters has not yet notified
should report immediately to their units.

QUM . who, whom.

Nao sei quem gle 4.
I don't know who he is.

A quem possa interessar.
To whom it may concern.

0 QUAL, A QUAL, OS QUAIS, ALAT8.1.§. . which.

Na prOxima sexta-feira ter& lugar um baile para o
qual os alunos serao convidados.
A ball, to which students will be invited, will take
place on Friday next.
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Acuso o recebimento do seu telegrama, o qual muito

agradego.
I acknowledge receipt of your telegram, for which
I thank you very much.

CUJO, CUJA CUJOS, CUJAS - whose,

Ngo serA admitido qualquer aluno cujo nome ngo
esteja incluido na respectiva lista.
Any student whose name is not included in the
respective list will not be admitted.

Os membros dgste clube, cujos cart8es de identidade
tanham expirado, devem renova-los durante o corrente

mes.
Members of this club, whose I.D. cards have expired,
should renew them during the present month.

Sergo multadas todas as pessoas cujos carros estejam
indevidamente estacionados.
All persons whose cars are illegaly parked will be
fined.

0 QUE - what.

Ngo sei o que gle quer.
I dontt know what he wants.

The Portuguese relative pronouns may not be omitted,
as it is the case in English:

Here is the book I bought.
Aqui estA o livro gue eu compreis

However, in a series of relative clauses the relative
pronoun may be omitted after the first clause:

Conhece o homem que veio aqui, tomou um cafe e saiu
sem pagar?
Do you know the man who came here, had a cup of
coffee and left without paying?
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When the relative pronoun is governed by a prepo-
sition, the latter always comes first:

Nio vi as pessoas com quem gle estava falando.
I didntt see the people whom he was talking to.

INTERROGATIVE PRONOUNS:

All relative pronouns can be used as interrogative
pronouns, except o puall puio and their derivatives.
In addition qual, quals are used with the meaning
of which.

Que e 4.1....te or o Ems 4 gas are emphatic forms that may
be used insteld of que or ogle,

go, o QUE, QUE t gg,o gEE t go . what.

Que aconteceu?
0 que aconteceu? What happened?
Que e clue aconteceu?
0 que e que aconteceu?'

QUEM - who,

Quem 4 o senhor?
Who are you?

2E9 EAL§. which.

Qua1 dgstes carros 4 o seu?
Which of these cars is yours?

Quais dgstes livros posso levar?
Which of these books can I take?

II

The following expressions can be translated in two differ-
ent ways. Choice of either of them is absolutely optional:

to be hungry

to be thirsty

IMO
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estar com fome
ter fome
estarAccm sgde
ter sede



to be sleepy estar com sono
ter sono

to be homesick estar com saudades
(also to miss, to yearn for). ter saudades

to feel like estar com vontade
(also to intend) - ter vontade

In Portugal the following expressions are used:

to be cold
to be warm (hot) .

ter frio
ter calor

L. 51

The equivalent Brazilian expressions are SENTIR FRIO or

ESTAR COM FRIO and SENTIR CALCR or ESTAR COM CALOR.
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LESSON 52

EXERCfCIOS DE APRESENTAgA0

1 0 Carlos 4 realmente brasileiro?
O seguro 4 pago anualmente?
Esse consulado est6 aberto atualmente?
Esse consulado est6 aberto presentemente?
O senhor vai diretamente para o aeroporto?
Voce encontrou o major casualmente?
O senhor falou pessoalmente com o diretor?
Qual era a capital do Brasil antigamente?

2 0 ataquejoi tAtica e estrategicamente bem langado?
A operagao foi rapida e eficientemente concluida?
O problema foi m4dica e legalTente considerado?
A questa() foi politica e economicamente resolvida?

3 Um oficial deve seguir adiante ou atrAs da sua unidade?
O carro estava dentro ou,fora da garagem?
A farmaci;a 4 aquem ou alam da Rua 37?
O dicionario estava aqui ou ali?
O hospital e perto ou longe do parque?

4 Vanos ao cinema agora ou depois?
A carta chegou ontem ou hoje?
O medico veio ontem ou anteontem?
EleAvolta amanha ou depois de amanhg?
Voce prefere partir cedo ou tarde?
O senhor sempre come no restaurante?
O senhor nunca come no restaurante?

5 0 senhor gosta do cafe muito doce ou pouco doce?
A carta esta bem escrita ou mal escrita?
Prefere a carns bem passada ou mal passada?
O senhor vai so a Nova Iorque3
(0 senhor vai a Nova Torque so?)
A senhora costuma guiar devagar ou depressa?
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6 0 tempo vai estar bom amanhg.

A exposiggo vai abrir 4s cinco.
O Joao vai partir no sabado.
A Luisa vai escrever uma novela.

7 0 tempo vai estar bom amanhg.
Provavelmente o tempo vai estar bom amanhg.

O concerto vai comegar s oito.
Prov&velmente
Possivelmente
O Major Taylor vai servir no Brasil.
Provavelmente
PossIvelmente

L. 52
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LESSON 52

DIALOGO

0 "Brasil", em que seguem o Major
esp8sa, aczba de deixar a Bafa de
destino a Nova Torque, 0 major e
tinham estado no conves, voltam ao

Major - 0 camarots nao 4 nada mall.
D. Mary Mas nao ha espago para todas as malas.

Major Devlamos ter mandado a1gumas para o porao.
D. Mary Acho gue ainda estamos a tempo. Toque al a

campainha. Podemos perguntar.

(o camaroteiro bate a porta)

Taylor e a
Guanabara com
a senhora, que
seu camarote.

Camaroteiro
Major

Camaroteiro
D. Mary

Camaroteiro

D. Mary

Passageiro -
Major

Passageiro
D. Mary

Passageiro -

Major

. Os senhores chamaram?
Queria saber se ainda poder/amos mandar umas
malas para o porao.

. Sim senhor. Eu vou dizer ao comiss&rio.
A que horas sal,o as refeiOes?

. 0 pequeno almko 4 servido no callarot,e a hora
gue os senhores quiserem. 0 almn;so e das 12.30
is 2 e o jantar das 7 as 9.
Muito obrigada.

(Mais tarde o major e a senhora vac) para
o conves. Um passageiro dirige-lhes a
palavra)

Os senhores sao americanos?
Somos, sim senhor. Major William#,Taylor, as
suas ordens. (apresentando a esposa) Minha
senhora.

Carlos Sobral. Muito prazer.
0 senhor vai para Nova Iorque?

Bem. S§ vou ficar 16 uni dias. Depois sigo para
a California. Tenho familia la.
0 senhor nao e brasileiro, 4?
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Passageiro -

D. Mary

Passageiro -

Major

Passageiro -
Major

Passageiro

Major

L. 52

Nio senhor, sou portugues. Estive s6 um mes no
Rio a tratar de negOcios.
0 senhor tem muitos parentes na CalifOrnia?

Tenho 16 uma irmg, o meu cunhado e tres sobrinhos.
Tambem tenho uns primos afastados.
0 senhor vai para a Ca13f6rnia de aviao?

Ng() senhor, vou de comboic.
Como?

De comboio... Ah, sim! De trem. E assim que se
diz no Brasil, nio
Vamos ao bar? Quero que o senhor me fale da sua
terra.

99



L. 52

Major
D. Mary

Major
D. Mary

Cabin-boy
Major

Cabin-boy
Do Mary

Cabin-boy

D. Mary

Passenger
Major

Passenger
D. Mary

Passenger

LESSON 52

DIALCGUE

S.S. "Brasil", on which Major Taylor and his wife
are traveling, has just left Guanabara Bay, bound
for New York. The major and his wife, who had
been on the upper deck, now return to their cabina

This cabin is not altogether bad.
It isn't, but there isn't room enough for all the
suitcases.

We should have sent some of them into the hold.
believe we can still do that. Ring that bell.

We can ask.

(The cabin-boy knocks on the door)

Did you call?
PIA like to know if we can still send some suit-
cases to the hold.

Yes, sir. I'll tell the purser.
At what time are the meals?

Breakfast will be served in your cabin any time
you wish. Lunch is from 12:30 to 2 and dinner
from 7 to 9.
Thank you very much.

(Later the major and his wife go up on
deck. A passenger starts a conversation.)

You are
Yes, we
service

Americans, aren't you?
are. Maj. William Taylor, at your
(Introducing his wife). My wife.

My name is Carlos Sobral. Nice to meet you.
Are you going to New York?

Well, I'll only stay a few days there. Then
Ill travel to California. I've some relatives
there.
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Major - You aren't Brazilian, are you?

L. 52

Passenger - No, I'm Portuguese. I only stayed one month in
Rio on business.

D. Mary . Do you have many relatives in California?

Passenger - I have one sister, my brother-in-law and three
nephews. (1) I also have some distant cousins
there.

Major - Are you flying to California?

Passenger
Major

Passenger

- No, I'm going to use the railway. (2)
- I beg your pardon?

- The railway Oh, yes! The railroad. That's
what you call it in Brazil, isn't it?

Major - Shall we go down to the bar? I want you to tell
me about your country.

(1) The word "sobrinhos" includes nephews and nieces, in the
same way that "irmaos" includes brothers and sisters.

(2) The word-"combolio" actually means a train.
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LESSON 52

EXERCfCIOS

1 0 aluno forTarl um adv4rbio de cada um dos adjetivos abaixo.

Depois usarh gsse adTrerbio numa frase.

Usual
Habitual
Geral
Efetivo
Normal
Ocasional
Casual
Repetido
Inteligente
Eficiente
Honesto
S4rio

Previo
Anterior
Posterior
tltimo
Decisivo
Decidido
Proviscirio
Permanente
Completo
Parcial
Raro
Intenso

2 0 aluno contrastar6 numa frase cada um dos seguintes pares
de adverbios:

aqui
em frente
alem
em cima de
perto
dentro

direita

ali
atrAs
aqu4m
debaixo de
longe

. fora
- a esquerda

3 tles artirain muito cedo.
Elesaftrfasi inuito farde,
Eu fui ao clube ontem.
Ela chega amanh50
Podemos ir ao supermercado agora.
0 senhor sempre usa camisas esporte?
A Maria Luisa vai ao cinema freqUentemente.
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4 EstA' chovendo muito?

Ea21._saia_shallsIa_22192-

O senhor fala muito portugugs?
2stes artigos sgo muito importantes?
A cidade estA muito desenvolvida?
Esta estrada tem muito trAfico?

5 0 exercicio esta bem feito?
Nao est& muito mal feito.

o trem anda depressa?
0 f114 esta bem passado?
A liggo foi explicada rlpidamente?
O problema foi totalmente considerado?

6 tie brasileiro.
Talvez g1e seja brasileiro.

ties falam portugugs.
0 major tem fosforos.
Os arofessiires vgm a pe.
Voce fica em casa.
0 sargento esta na cantinal
0 Carlos quer tokar um cafe.

Repetir o exercicio acima com provavelmente e possivelmente.
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LEITURA

A CONTRIBUIgA0 DO BRASIL NA 2a. GUERRA MUNDIAL

A contribuiggo do Brasil para a vitOria aliada na 2a.

Guerra Mundial foi principalmente constituida pela uti-

lizagao de bases aereas brasileiras e pela atuaggo da

FOrca ExpedicionAria Brasileira na Italia.

Com a invasio do Norte da Africa a posigao estrategica

de Natal aunentou extraordApariamente, devido a sua rela-

tiva pre dade de Dakar. A base de Natal, bem como as de

Belem, Recife e Portalezal contribuiu assim em grande escala

para o exits) da campanha do Morte da Africa. Houve tempo

em que essas bases tinham um movimento media de 60 avi5es

por hoz*.

Por °taro lado, ate agasto de 1942, ji cerca de dez

navios brastileiros tinhar 'tido torpedeados por submarinos

do Eixo. A 18 e 19 desse nes, a pequena distancia das

praias de Sergipe, mais cico navios foram afundados, com

a perda de WOO vidas. A 22 de ag8sto o Brasil declarou

guerra Alesanha e a Itglia.
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1 Qual foi a principal contribuigao do Brasil para
a vitoria aliada?

2 Qual era o valor estrathico das bases brasileiras?
3 Quando se acentuou a sua importgncia?
4 Que movimento chegaram a ter essas bases?
5 A marinha mercante brasileira tinha ja sofrido

perdas anti?.s de agOsto de 1942?
6 0 que aconveceu a 18 e 19 desse mis?
7 Quantas mortes causaram asses torpedeamentos?
8 Qual foi a reaggo do Govgrno Brasileiro?

Determinou-se entgo que fOsse organizada uma fOrga

expedicionAria para colaborar com os Aliados. A F.E.B.

seria constitu:fda par elementos de infantaria, artilharia,

engenharia, cavalaria mecanizada, servigos de satide,

manutengao, comunicaOes e intendgncia, policia militar e

banda de misica.

As dificuldades de organizaggo e aprovisionamento

ft

eram grandes. Ate entgo o Exercito Brasileiro tinha

seguido a "escola francesa" e o seu material tinha sido

adquirido na Europa. Ngo havia uniformes para uso em

climas frios. Armas como o fuzil Garand e a bazuca eram

desconhecidas. Foram no entanto enviados oficiais

brasileiros para treinamento nos Estados Unidos e pouco

a pouco as dificuldades foram-se resolvendo.

Finalmente as primeiras unidades partiram a 2 de

julho de 1944. Depois de quatorze dias de viagem chegaram

a N6po1es, onde foram integradas no 5.° Exercito dos

Estados Unidos, entao sob o comando do Gen. Mark Clark.
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9 .0 que se determinou entgo?
10 Que elementos comporiam a P.E.B.?
11 Quais foram as principals dificuldades de

organizaggo?
12 Como foram resolvidas?
13 Quando partiram os primeiros contingentes?
14 Quando chegaram?
15 Onde chegaram?
16 0 que aconteceu quando a F.E.B. chegou a ItAlia?

A P.E.B. esteve em aggo 239 dias, de setembro de 1944

a maio de 1945. Esse inverno de 1944-45, passado nos

Apeninos com temperaturas que chegaram a atingir -18° C.,

foi extremamente penoso para soldados vindos de climas

sub-tropicais ou tropicais.

No seu avango desde uma linha situada um pouco ao

norte do eixo Pisa-Lucca ate 1 junggo final com a 27a.

Divisgo do Ex4rcito Prances, perto da fronteira francesa,

a F.E.B. libertou cgrca de 50 vilas e cidades, incluindo

Turim. Fez tamb4m 20.573 prisioneiros, incluindo dois

generais e uma divisgo de infantaria alemg completa. As

perdas sofridas pela P.E.B. em combate foram 451 mortos,

1.577 feridos, 35 prisioneiros e 23 desaparecidos. Os

efetivos totals da F.E.B. foram de 25.334 homens, dos

quais 15.069 entraram em combate.

17 Quanto tempo a P.E.B. estgve em combate?
18 Porque o inverno de 1944-45 foi penoso para os

soldados brasileiros?
19 Que regigo foi coberta pelo avango da P.E.B.?
20 Quantas vilas e cidades a F.E.B. libertou?
21 Quantos prisioneiros fez?

106



L. 52

22 Quais foram as perdas da F.E.B.?
23 Quais foram os seus efetivos totais?

Depois de terminadas as hostilidades a F.E.B. foi

utilizada como f8rga de ocupagao de um territOrio situado

na zona do Rio PO. A sua sede de comando era em Alessandria,

onde a 6 de maio elementos brasileiros tomaram parte na

Parada da VitOria.

A 20 de junho terminou a ocupacao e a F.E.B. regxessou

ao Brasil. A 18 de julho os soldados brasileiros, junto

com unidades estadunidenses, desfilaram pelas ruas do Rio

e foram entusasticamente aclamados pelos cariocas,

24 Que missao foi confiada a F.E.B. depois do fim
da guerra?

25 Onde era a sua sede de comando?
26 Em que data se realizou a Parada da VitOria em

Alessandria?
27 Quando a F.E.B. regressou ao Brasil?
28 0 que aconteceu a 18 de julho?
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LESSON 52

NCYTAS GRAMATICAIS

ADVERBS

(Adverbios e ExpressOes Adverbiais)

1 Adverbs modify adjectives, verbs or other adverbs. The
following words are adverbs:

daily
really

very there
seldom not

yet
now

2 The English suffix LY corresponds to MENTE in Portuguese.

realLY - realMENTE
presentLY - presenteMENTE
diagonalLY diagonalMENTE

When the Portuguese adjective has a masculine and a
feminine form, the latter is chosen to form the adverb:

alto, altA altAmente
rapido, rapidA rapidAmente

3 Some adverbs are false cognates:

Atualmente at present
Casualmente by chance

4 When two or more adverbs ending in MENTE follow in a
sentence, only the last one takes the suffix:

A campanha foi organizada honesta, rgvida e
eficientemente.
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5 Some Portuguese adverbs are:

a. Adverbs of place:

adiante (de)
atrL (de) -

dentro (de) -
onde

b. Adverbs of time:

agora
cedo
entgo
tarde
ja
sempre
nunca
quando

111

ahead of, beyond
behind
inside
where

- now
- early
- then
- late
- already, immediately, soon.
- always
- never
- when

c. Adverbs of quantity:

muito -

pouco
bastante -
quase
apenas

very, much
little
enough, rather
almost
only

d. Adverbs of manner:

bem -

mal
assim -

so
depressa -

devagar -

Adverbs of doubt:

talvez
por acaso

well
badly
so, thus
only
fast
slowly

perhaps
by chance
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LESSON 53

EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

1 Vou ter um trabalhoimitosrmle.
Vou ter um traba1hao.

Esta casa custa muito dinheiro.
Entramos paraouma sala7TEITOgrande.
tsse sujeito e um grande cachorro.
Hoje esta fazendo um calO7REIEU-forte.

2 A Nair 4 bastante bonita.
A Nair 4 Ionitona.

Ela 4 uma mulher bastante alta e
tle tem uma casa muito grande.
Pie serviu a sopa com uma coiher

forte,

muito grande.

Dg.me uma colher.
Dg.me uma colherinha.

De quem I gste pat)e1?
Onde esta o meu livro de notas?
A cola dele e numa rua muito estreita.
Ela e muito magra.

4 Vamos tomar um cafe?
Vamos tomar um caldzinho?

A Maiia j4,4 uma mulher.
0 Luis ja e um homem.
Quer um cha?
Onde esta sua Irma?
Ela esta usando um chapel.; azul.
Ela esta melhor.
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5 Quer que lhe traga um cafe?
Ndo se incomode.

Eu you trazer-lhe uma cadeira.
Vou buscar o livro.
Quer a janela aberta?

6 Pode vir jantar conosco amanhi%
Com muito ames. Com muito gosto.)

Vamos ao teatro?
Posso ir consigo?
Da-me licenga que lhe telefone?

7 221-2'ronia.".Os meus para ens.'

Minha filha recebeu um premio.
Fui nomeado para o Pentagono.
Hoje e o meu aniversario.

8 Feliz Natal!
Ifualmente.

Felicidades!
Boa sorte!
Lembrangas a sua senhora!
Feliz Ano Novo!
Muito prazer!
glue seja muito feliz!
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DIALOGO

0 capitgo do "BrLsil" convidou todos os passagei-
ros de primeira classe para uma festa. A medida
que os passageiros vgo chegando ao,salao de baile,
o comissArio apresenta-os ao capitao,

ComissAxio . 0 Sr. Major Taylor e senhora.

Capitgo Muito gOsto, sr. major. Minha senhora
Major e D. Mary - Muito prazer.

Capitao - 0 senhor estgve no Rio?
Major - Sim senhor, estive 16 trgs anos, Estive na

Comissgo Militar.

Capitgo E gostaram do Brasil?
D. Mary - Gostamos imenso. Esperamos poder voltar.

(Vgo chegando mais passageiros)

Major . Com licenga,Asenhor capitga. Muito prazer.
Capitgo - Tive muito gosto em conhece-los.

(0 Sr. Sol2ral est s8zinho numa mesa.
Quando ve o major e a senhoi:a levanta-se
e convida-os a sentarem-se a sua mesa.)

Entao como tgm passado?
Otimamente. Estou gostando imenso desta viagem.
Felizmente o tempo tem estado bom,

Sobral
D. Mary

Major
Sobral

D. Mary

Sobral

Major
Sobral

. 0 senhor 4 de Lisboa, Sr. Sobral?
- Sou do POrto. A a segunda cidade portugu6%sa.

- 0 senhor teve dificuldade em entender os
brasileiros?
Quase nenhuma. SO as vgzes uma ou outra palavra.

Mas pelo que vejo
- A. Eu acho que a

mesma que entre o
Estados Unidos.
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a promIncia 4 bastante diferente,
difeKenga e mais ou menos a
ingles da Inglaterra e o dos
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D. Mary AliAs mesmo em Portugal tambem deve haver
diferengas de pronuncia, nao e?

Sobral - Ah sim, naturalmente. Tal como no Brasil.

Major Qaal 4 a populaqao de Portugal?

Sobral Cerca de nove milh6es. Com os territOrios
ultramarinos sac) cgrca de vinte milhOes.

D. Mary JA sao sete horas. 0 senhor janta na primeira
serie?

Sobral - Sim, vamos.

A

1
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Purser

LESSON 53

DIALOGUE

The captain of the S.S. "Brasil" invited all first
class passengers to a party. As soon as passengers
arrive at the ballroom, the purser introduces them
to the captain.

- Major and Mrs. Taylor.

Captain - Nice to meet you, major. Nice to meet you, madam.
Major and Mrs. Taylor - Glad to meet you.

Captain
Major

Captain
D. Mary

- Have you been staying in Rio?
- Yes, I was there for three years. I worked for

the Military Comission.

- Did you both like Rio?
. We loved it. I hope we'll be able to go back again.

(More passengers arrive)

Major - Excuse me, captain. Nice to have met you.
Captain - It has been a pleasure meeting you both.

(Mr. Sobral is sitting alone at a table.
When he sees the major and his wife he
stands up and invites them to sit at
his table.)

Sobral
D, Mary

Major
Sobral

D. Mary

Sobral

- How have you been?
. Wonderfully, We are enjoying this trip quite a

lot. It's a good thing the weather has been nice,

. Are you from Lisbon, Mr. Sobral?
- I'm from Oporto. That's the second largest

Portuguese city.

Did you have
Brazilians?
Almost none.
and then.

any trouble understanding the

Only an occasional word every now
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. But as far as I see, the accent is quite different.
- It is. I think the difference is more or less the

same as between British and American Xnglish.

D. Mary - Incidentally, there must be some accent variations
in Portugal proper, Isntt that so?

. Oh, yes! Naturally. The same as in Brazil.

Whatts the population of Portugal?
- About nine million. Counting the overseas terri-

tories that makes it about twenty million.

D. Mary - Itts already seven. Do you have dinner during the
first service?

- les, letts go.

Sobral

Major
Sobral

Sobral
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LESSON 53

EXERCfCIOS

1 0 aluno formar6 aumsntativos das palavras sublinhadas.
Em todos os casos ha mudanga de genero e de sentido.

Para 9ue serve aquela panela?
Onde e a posta?
De que tamanho e a barraca?
Construiram umas pontes.
Esta sala e grande.

2 0 aluno formar6 diminutivos das palavras sublinhadas.

quero um vidro de perfume.
Va porAessa rua a sua esquerda.
Essa moga,e inteligente.
Pedro esta brincando no jardim.
As casas da aldeia eram brancas.
Ponha a mesa aqui.
UT momento, ja 9 atendo.
Ve aquela luz la adiante?

3 0 aluno responder 6. frases abaixo com uma fOrmula
apropriada.

Lembrangas a sua senhora, major.
Feliz Natal, capitao!
0 senhor quer ir ao cinema comigo?
Vou lhe trazer uma cadeira mais c8moda.
Da.me licenga que te/efone?
Major, quero apresentar.lhe o Cap. Linhares.
Vou me casar.

4 Os alunos criarao situag6es em que seja necessrio usar
outras formulas de cortesia.

Exemplo:

10 aluno: Feliz Ano Novo, capitao!
20 aluno: Muito obrigado, major, igualmente.
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LESSON 53

LE1TURA

A LfNGUA PORTUGUESA

A lingua portugugsa 4 uma das chamadas linguas

romgnicas, ou seja as linguas que derivam do latim. Outras

linguas romgnicas sao c francgs, o italiano, o provengal,

o espanhol e o romeno.

0 portugugs 4 falado por cgrca de 75.000.000 de

pessoas no Brasil, por cgrca de 9.000.000 em Portugal

continental e insular e 4 a lingua nativa ou oficial de

circa de onze milh6es de pessoas que vivem nos territOrios

ultramarinos portugugses.

Nao existem muitos dados sabre a lingua falada pelos

iberos, primitivos habitantds da Peninsula Ib4rica, pois

gsse povo nao deixou escrita. Quando no entanto os romanos

invadiram a Peninsula Iberica o latim suplantou as linguas

autOctones. A maior parte das palavras portuguesas 4 de

origem latina, embora haja importantes contribui0es de

outros povos que ocuparam a Peninsula, ou com quem os

portugugses tiveram contatos.

Assim, por exemplo, os germanos deixaram palavras

relacionadas sobretudo i;om a guerra e a equitagao: bando,

guarda, roubar, espora, galope e muitas outras.
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Os arabes introduziram palavras relacionadas com a

agricultura, o com4rcio, a habitagao, as cigncias, a

navegagao e a guerra: algodao, acLicar, arroz, limio,

6.1cool, arsenal, Slgebra e muitas outras. Geralmente as

palavras portugugsas comegadas por al sao de origem Srabee

1 Como se classifica o portugues?
2 Quais sao as outras linguas romgnicas%
3 Por quantas pessoas falado 0 portugues?
4 Conhece-se bem a lingua falada pe/os iberos?
5 Porqug?
6 Que pova teve maior influgncia na formaggo do

portugues?
7 Que palavras introduziram os germanos?
8 E os arabes?

Quando comegaram as navega0es portuguesas foram

importadas palavras dos pave:, com quem os portugugses

entravam em contato direta ou indiretamente. Geralmente

essas palavras representavam produtos ou objetos exciticos,

ate entao desconhecidos.

Dgste modo, da Africa chegaram palavras como banana,

ananas, banjo, e macaco; da fndia pagcde, nababo oucania;

da P4rsia tulip, turbante e bazar; da Turquia quiosque

e har4m; da MalSsia bule, pires; bambti e da China chS,

chSvena e mandarim. As linguas americanas contribuiram

com palavras como canoa, batata, tabaco, chocolate, tonate,

xicAra, mate, pampa e ramicho. No Brasil o tupi-guarani

inTroduziu no portugugs uma infinidade de palavras,
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referentes sobretudo a plantas e animals desconhecidos dos

portugueses. Alguns exemplos sao goiaba, mandioca,

tapir, lacare e AibOia.

9 Por que razio o portugugs assimilou palavras de
linguas exoticas?

10 Que produtos e objetos representavam geralmeate
essas palavras?

11 Pode mencionar algumas palavras portugugsas de
origem africana?

12 E de origem asiltica?
13 Que lingua falavam os indios do Brasil?
14 Que tipo de palavras do tupi-guarani foram

assimiladas pelo portugues?

Nos s4cu1os XIX e XX muitas palavras francesas e

inglIsas foram introduzidas no portugugs. Essas palavras

relacionam.se sobretudo com inovagiies tecnicas ou com os

aspectos mais refinados da vida social.

Do francgs vieram por exemplo detalhe, galante, intriga,

modista, coquete, hotel, toalete, garantia, endossar,

chofer, Earagal, omelete, greve e muitas outras.

0 inglgs contribuiu com palavras como cheque, clube,

vagao, radar, ttinel, reporter, pudim, p4nigue, breque,

bar, sueter, iipe, uisque, clip, doca, destrOier, poker e

dezenas de outras. No dominio do esporte (em si mesmo uma

adaptagao de "sport") temos tambem muitas palavras de

origem inglgsa: tgnis, gol, late, boxe, nocaute,

ringue, etc.
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Mas o portuves tambem deu a sua contribuigao ao

ing1es. Sao de origem portuguesa, ou introduzidas atrav4s

do portugugs, palavras como pickaninny (pequenino), auto-

.da-fel banana el entre as mais recentes, samba e bossa

nova.

15 Que 11nguas influenciaram o portugues nos seculos
XIX e XX?

16 Com que aspetos da civilizagao se relacionavam
essas palavras?

17 De que 11ngua provem principalmente as palavras
estrangeiras relaqonadas com o esporte?

18 0 vocabulario ingles recebeu alguma contribuigao
do portugugs?
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LESSON 53

NOTAS GRAMATICAIS

AUGMENTATIVE AND DIMINUTIVE SUFFIXES

a. AUGMENTATIVE SUFFIXES:

Augmentative suffixes are used to impart a quality of
largeness or intensity to a noun or adjective. They

may also impart a derogatory meaning. Sometimes
augmentative suffixes make feminine words become
masculine. The most usual augmentative suffix is Ao
plus its other forms ONA, OES, ONAS:

um sapatao -

uma colherona
uns sapat6es -

umas colheronas

um sapato muito grande.
uma colher muito grande.
uns sapatos muito grandes.
umas colheres muito grandes.

um valente - a brave man
um valentao - a ruffian (derogatory)

Augmentative suffixes may also give the original word
another meaning:

caixa
barraca -

faca
papel -

porta

box
tent, shack
knife
paper
door

b. DIMINUTIVE SUFFIXES:

caixao
barracao
facao
papelao
portao

. coffin
- shed
- machete
. cardboard
- gate

Diminutive suffixes usually give an idea of smallness
or an affectionate quality. In some cases they may
express intensity. The most usual are INHO and ITO
plus their variable forms.



Examples:

Uma cidadezinha do estado da Bahia.
A small town in Bahia State.

Um sujeito baixinho - a rather short man.
Muito pertinho - quite close.
Um jornalzinho de provincia - a small-town newspaper.
Bonitinha - kind of pretty.
Coitadinha! - Poor little thing!

Before adding a suffix:

1. final unstressed oral vowels fall.
2. a z must be added to final consonants, stressed

vowels, nasals and diphthongs.
3. final CO, CA, GO and GA turn into QU and GU.

Examples:

momento + inho = momentinho

mulher + inha = mulherzinha
cafe inho = cafezinho
irmi ita = irmizita
pio inho = piozinho

barco + ito = barquito
barraca + inha = barraquinha
amigo + inho = amiguinho
formiga + ita = formiguita

Some diminutive suffixes give the original word a
different shade of meaning:

colher - spoon colherinha - tea spoon
mesa - table mesinha . coffee table
carro car, cart carrinho - pushcart

Diminutive suffixes are also used after first names
with the purpose of denoting affection:

Pedro -
Joao -

Maria -

Luisa -

Pedrinho
Jogozinho
Mariazinha
Luisinha
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POLITE FORMS

(FOrmulas de

Queira sentar-se
Quer faier o favor de .

Se nio e muito incOmodo
Nio se incomode
Com muito gosto
Com muito prazer
Permita-me apresentar-1
Os meus parabens
Os meus sentimentos
Boa viagem!
Que faga boa viagem!
Os meus cumprimentos a.
Lembrangas a see (more
D&-me licenga que ....?
Se o senhor acha bem
Feliz Natal!
Boas-Festas!
Feliz Ano Novo!
Que seja muito feliz!
As melhoras de
Felicidades!
Boa sorte/
Igualmente

cortesia)

Please have a seat.
Would you please ...?
If it is not too much bother.
Don't bother.
I'd be glad to.
I'd be glad to.
Let me introduce
Congratulations;
I'm sorry (about
Bon voyage!
BOn voyage!
Remember me to

Happy birthday!
somebody's

death)

affectionate) - Remember me to ...
- May I ....?
. If you agree ....
- Merry Christmas!
- Merry Christmas!
- Happy New Year!,
- I hope you are very happy.
- I hope that op... gets better.
. Good luck!
- Good luck!
- Same to you.
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LESSON 54

EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

1 0 senhor tem um guarda-chuva?
Eu tinha dois guarda-chuvas mas perdi-os.
Pode dizer-me o nome de um ex-presidente?
Tanto Truman como Eisenhower sgo ex-presidentes.
0 senhor e o vice-c8nsu1 do Brasil?
Sou. 0 Sr. Meneses e eu somos os dois vice-cOnsules.

2 Quanto custa um abridor de lata?
Alguns abridores de lata sgo muito baratos.
Qual 4 a melhor pasta de dente?
Ngo sei, Ha vArias pastas de dente bastante boas.

3 Comprou algum cartgo-postal?
Comprei cinco cart6es-postais.
O nosso estado-maior vai assistir s manobras?
Vai. Assistem os estados-maiores de tt3das as regi6es
militares.
H . algtlm baixo-relevo no monumento?
Sim, ha varios baixos-relevos.

4 Ha algum tenente-coronel na sua classe?
H . dois tenentes-coroneis na minha classe,
O senhor conhece algum guarda-marinha chamado Silva?
Conhego dois guardas-marinhas chamados Silva.
Quantos fuzis-metralhadoras tem sua seggo?
Minha seggo tem apenas um fuzil-metralhadora.

5 Quantos porta-aviOes tem o Brasil?
O Brasil tem apenas um porta-avi6es.
O Santos e guarda-livros?
E. Tanto 61e como o irmgo sgo guarda-livros.
No seu,pelotgo ha algum langa-chamas?
Sim, ha dois langa-chamas no meu pelotgo,
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6 Oosenhor jA acabou de comer?
J. acabei de comer ha mais de meia hora.
O que me aconselha a fazer?
Aconselho-o a c9tinuar.
Acha que o espetaculo agradar6 ao pdblico?
Acho que vai . agradar muito ao publico.
Seu filho ja aprendeu a guiar?
Sim, aprendeu,a guiar na escola.,
OssenhoresAvao assistir ao concerto?
A este concerto nao poderemos assistir.
Chegaremos hoje ao Rio?
Nao, so vamos chegar ao Rio amanha.

7 JA comegou a fumar outra vez?
Sim, ja comecei outra veza fumar?
De quem comprou a televisao?
Comprei do tenente.
Convide os Taylors a (para) ir ao teatro!
Ja os convidei a (para) jantar.
Quem ficou cuidando dos meninos?
A empregada cuida sempre dgles.

8 Onde deu com gste mapa?
O senhor nao deu por este grro?
Ela deixou de fumar?
O inspetor,entrou em casa?
O senhor nao esta para,magadas, ngo 4?
Sua senhora gosta de musica?

9 J. pagou os mil cruzeiros ao capitgo?
O senhor pensou neste problema?
ties precisam do dicionario?
Respondeu a carta?
De que o senhor est6. rindo?
Temos de pagar a conta amanhg, ngo 4?
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LESSON 54

DIALOGO

0 "Brasil" atravessa hoje o Equador e organizou-se
uma festa a bordo. Os Taylors estao sentados a uma
mesa com Carlos Sobral. A orquestra comega tocando
"Abril em Portugal".

Ah, uma mdsica portuguesa!
Da liceno, major?
Pois nao, Sr. Sobral, faga

Quer clamor, D. Mary?

favor.

(Quando a mdsica termina os dois voltam
para a mesa)

Sobral - Muito obrigado, D. Mary.
D.Mary Obrigada eu.

Major - Esta cangao 4 muito conhecida. Como se chama?
Sobral - No estrangeiro 4 conhecida por "Abril em Portugal".

No entanto o seu nome original 4 "Coimbra".

Major - Diga-me uma coisa, Srt Sobral: verdade que em
Coimbra ha um tipo especial de fados?

Sobral - Sim, em Coimbra os estudantes cantam um fado
diferente do de Lisboa.

D.Mary -

Sobral

A universidade de Coimbra deve ser
antigas da Europa, nao?
Sim, a universidade foi fundada em
Lisboa. SO depois foi transferida

uma das mais

1290, alias em
para Coimbra.

D.Mary Jinda existem em Portugal muitos monumentos dessa
epoc50

Sobral - Muitissimos. Por tOda a parte ha ainda castelos e
igrejas medievais.

Major - Mas os monumentos,,,mais importantes sao do tempo das
navegagoes, nao sao?

Sobral - Nem todos. Mas tem razao: na 4poca dos descobrimentos
criou-se um estilo arquitetSnico especial.

126



L. 54

D. Mary - Ah sim, o estilo manuelino. J 11 qualquer coisa
sobre isso.

Sobral Mas lgo pensem que em Portugal sci hA monumentos,

historicos. A nossa arquitetura moderna e tambem

digna de conhecer-se.

Major - Lisboa deve ter crescido muito Altimamente.

Sobral Cresceu, sim, Depois da guerra construiram-se
muitos bairros novos.

D. Mary - Espero que para isso !Igo tenham destruldo a parte

antiga.
Sobral Bem, em alguns casos fgz-se isso. Mas o que valia

a pena conservar-se foi conservado.

D. Mary - Talvez algum dia possamos ir a Portugal.

Sobral - Teria muito prazer em os ver por la.
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Sobral

Major

LESSON 54

DIALOGUE

The SS "Brasil" is crossing the Equator today and
a party was organized aboard. The Taylors sit at
a table with Carlos Sobral. The orchestra starts
playing "April in Portugal".

- Oh, a Portuguese song! Shall we dance, "Dona"
Mary? May I, major?

- Of course, Mr. Sobral. Please do.

(When the music stops both return to
the table)

Sobral - Thank you very much, "Dona" Mary.
"Dona" Mary - Thank you.

Major - This song is very popular. Whatts its name?
Sobral - Abroad it is known as "April in Portugal".

However its original name is "Coimbra".

Major . Tell me, Mr. Sobral: Is it true that they have
a special type of "fados" in Coimbra?

Sobral - Yes, it is. In Coimbra students sing a "fado"
which differs from the one sung in Lisbon.

"Dona" Mary - Coimbra University must be one of the oldest in
Europe, no?

Sobral - Yes, the university was founded in 1290, In
Lisbon, incidentally, It was only later that it
was moved to Coimbra.

"Dona" Mary - Are there still in Portugal many monuments of those
times?

Sobral - Oh yes, very many. You can still see medieval
castles and churches everywhere.

Major . But the most important monuments belong to the
period of the Portuguese expansion, don't they?

Sobral - Not all of them. But you are right: during the
period of the expansion a special style of
architecture was created.
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"Dona" Mary - Oh, yes, the "manuelino" style. I've read about

it.
Sobral - But don't you think that all there is in Portugal

is historical monuments. Our modern architecture

is also worth seeing.

Major - Lisbon must have grown a lot lately.

Sobral - Yes, it did. After the war many new sections

were built.

"Dona" Mary -

Sobral

I hope they haven't torn down the old sections to

do that.
Well, in some cases this was done. But they

preserved what was worth preserving.

"Dona" Mary - Maybe some day we'll be able to go to Portugal.

Sobral - I'd be very pleased to meet you there,
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LESSON 54

ExmcfcIos

1 Repita as frases abaixo no plural.

Comp5ei um guarda-chuva.
Ile e o vice.presidente.
0 peiotgo tem um langa-chamas.
tie e guarda-livros.
Vi um porta-aviiies na doca.
Na segunda-feira you ao clube.

2 Repita as frases abaixo no singular.

HA tres mAguinas de escrever naquela sala.
Os escaloes de assalto atravessaram o rio.
Os carros de combate tinham sido destruldos.
Os segundos-tenentes comandam os pelotaes.
Os capitgas-tenentes ja estgo a bordo.
Aqueles mogos sgo nipo-americanos.

3 Um aluno formarl uma frase com cada uma das palavras abaixo.

Outro aluno repetira a frase no plural.

Guarda.costas (coast guard ship)
Estado-Maior
Tenente-coronel
Ex-presidente
Vice-almirante
Caneta-tinteiro (fountain pen)
Relogio-pulseira (wristwatch)
Barco-pontao
Caga-niquel (one-arm bandit)
Alto-falante
Navio-tanque (tanker)
Para-quedista
Pombo-correio (carrier pigeon)
Puzil-metralhadora (B.A.R.)
Para-brisas (windshield)
R&dio-farol (radio beacon)
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4 Os alunos completargo as frases abaixo usando preposigges
adequadas:

0 tenente aprendeu
Compramos a casa
Convidamos os Taylors ------.
Ales pagaram cinco contos
Os meninos estavam rindo
Ngo pense mais

5 Traduza:

I dieir"t notice the phone.
They were laughing at the poor man.
The tanks entered the town at 1645 hrs.
I don't feel like talking to him.
My wife is looking after their children.
We have to go now.
Do you need any money?
I don't like this.
Stop doing that!
They attended the ceremony.

6 Os alunos formal:go frases usando os verbos abaixo seguidos
de uma preposigao adequada:

Aconselhar Convidar
Agradar Dar
Agradecer Gostar
Assistir Pensar
Chegar Precisar
Comegar Responder
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LESSON 54

LEITURA

PORTUGAL

(Parte 1)

Portugal 4 um pequeno pals situado no sudoeste da

Europa. A Area de Portugal Continental e dos arquiphagos

dos Agores e da Madeira 4 de circa de 89.000 kms 2 e a sua

populagao total de quase nove milhOes de habitantes.

Portugal continental tem 845 kms de costa e 1.209 kms de

fronteira com a Espanha.

A populaggo de Portugal concentra-se sobretudo no

noroeste do pals. A regigo ao sul do Rio Tejo 4 a menos

densamente povoada. Portugal tem uma densidade populacional

de 88,7 por quilOmetro quadrado. Tanto o indice de natali-

dade como o de mortalidade sgo dos mais altos de Europa,

respetivamente 2,5% e 1,4% anuais.

1 Onde fica,situado Portugal?
a2 Qual 4 a rea de Portugal Continental e das Ilhas

Adjacentes?
3 Qual e a popalaggo de tOda essa area?
4 Quantos quilometros de costa tem Portugal?
5 E de fronteira com a Espanha?
6 Onde se concentra sobretudo a populaggo?
7 Qual e a zona menos popu1ada?
8 Qual e a densidade geral da populaggo?
9 Os Indices de natalidade e mortalidade sgo altos?
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As cidades mais importantes sao Lisboa, POrto e

Coimbra.

Li8boa, com cerca de um milhao de habitantes, já

existia quando os romanos invadiram a Peninsula Ib4rica nos

fins do seculo III A.C. Em 1147 foi conquistada aos mouros

e no seculo XVI tornou-se um grande centro comercial. Em

1755 a cidade foi parcialmente destruida por um terremoto.

0 POrto 4 igualmente um importante centro comercial

e industrial. A do POrto que 4 embarcado para o estrangeiro

o famoso vinho do P8rto, produzido nas margens do Rio Douro,

Coimbra 4 a cidade universitAria portugu6sa. Muitos

dos seus estudantes ainda mantem o seu trajo negro cara-

teristico e tradiOes muito antigas regulam a vida

academica.

10 Quais sao as cidades portuguesas mais importantes?
11 Quantos habitantes tem Lisboa?
12 Lisboa foi fundada antes da romanizagao da

Peninsula?
13 Em que data foi conquistada aos mouros?
14 Que importancia teve Lisboa no seculo XVI?
15 Em que data foi o terremoto que destruiu

parcialmente Lisboa?
16 Que importancia tem o Porto?
17 Por que razao o vinho go Porto tem esse nome?
18 Por que razao Coimbra e importante%
19 Os estudantes de Coimbra ainda mantem as suas

velhas tradiOes?

0 Arquipelago dos Agores 4 constituido por nove ilhas,

com uma populaqao total de circa de 350.000 pessoas. Nos

Agores existe uma importante base a4rea dos Estados Unidos.
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A grande maioria dos portugugses que vivem nos Estados

Unidos 4 de origem agoriana.

A Madeira tem cgrca de 300.000 habitantes. Na ilha

produz-se o famoso vinho da Madeira, assim como bananas e

cana de agticar. 0 clima sempre temperado da Madeira e a

beleza da ilha atraem muitos turistas.

Tanto os Agores como a Madeira eram desabitados quando

os portugugses os descobriram nos princlpios do seculo XV.

20 Quantas ilhas constituem o Arquipelago dos Agores?
21 Qual e a populagio dos Agores?
22 Os Estados Unidos tem uma base aerea nos Agores?
23 Muitos agorianos emigram para os Estados Unidos?
24 Quantos habitantes tem a Madeira?
25 0 vinho da Madeira 4 famoso?
26 que mais se produz na ilha?
27 A Madeira e muito visitada por turistas

estraveiros?
28 Porque?
29 Em que seculo os Agores e a Madeira foram

descobertos?
30 As ilhas eram habitadas quando os portugugses

la chegaram?
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LESSON 54

NOTAS GRAMATICAIS

PLURAL OF COMPOUND NAMES

(Plural dos nomes compostos)

1 When the first element is a verb or an invariable word,
only the second word is pluanied:

o guarda-chuva
o ex-diretor
o vice-presidente

os guarda-chuvas (umbrella)
os ex-diretores
os vice-presidentes

3 When the two words are nouns connected by a preposition,
only the first word is pluralized:

o abridor de lata os abridores de lata (can opener)
o agente de palcia os agentes de policia

3 When the first word is a noun and the second an adiective,
both are pluralized:

a ama-sgca
o cartio-postal
o estado-maior

4 When the first word is an
both are pluralized:

o baixo-relgvo
o salvo-conduto

as amas-sgcas (dry nurse)
os cart6es.postais
os estados-maiores

ad'ective and the second a nouRy

os baixos-relgvos (basrelief)
os salvos-condutos (or os salvo-

condutos)
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5 When the two words are adjectives only the last one is

pluralized:

o alto-falante os alto-falantes
o luso-brasileiro os luso-brasileiros
o nipo-americano os nipo-americanos

Exception: os surdos-mudos (deafmute)

6 When two words are nouns,both are pluralized:

a caneta-tinteiro
a couve-flOr
o avigo-transporte
o pombo-correio
o tenente-coronel

as canetas-qnteiros (fountain-
as couves-flores pen)
os avi6es.transportes
os pombos-correio4 Tcarrier
os tenentes-coroneis pigeon)

7 The word GUARDA which is often used to form compound words

is either a noun or a verb.

a) When GUARDA is a noun, it precedes an ADJECTIVE and is

pluralized:

GUARDA (noun) + ADJECTIVE - guardaS

a guarda-nacional as guardas-nacionais
o guarda-florestal os guardas-florestais

Note: a guarda - is the organization
o guarda - is the keeper, or guardsman

b) When GUARDA is a verb, it precedes a NOUN and is NOT

pluralized:

GUARDA (verb) + NOUN - guardA

o guarda-chuva os guarda-chuvas
o guarda-livros os guarda-livros (bookkeeper)

Exception: os guardas-marinhas or os guardas-marinha
os guardas-costas or os guardas-costa.
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SOME VERBS FOLLOWED BY A PREPOSITION

(Alguns verbos regidos por preposigao)

Acabar de
Aconselhar a
Agradar a
Agradecer a
Aprender a
Assistir a
Chegar a
Comegar a
Comprar de
Convidar a, para
Cuidar de
Dar com
Dar por
Deixar de
Entrar em
(Nao) Estar para
Gostar de
Pagar a
Pensar em
Precisar de
Responder a
Rir de
Ter de

- to finish
- to advise (to)
- to please
- to thank
- to learn (how to)
- to attend
- to arrive in or at
- to begin
- to buy from
- to invite to
- to look after
- to find, to come upon
- to notice
- to stop
- to enter
- not to feel like
- to like
- to pay (somebody)
- to think of
- to need
- to answer
- to laugh at
- to have to
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EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

1 0 senhor entendeu o andncio que fizeram pelos alto-falantes?
tstes antincios nunca se entendem.
Como o serpor encontrou emprego?
Por um anuncio no jornal.
QueNestao fazendo naqueli predio?
Estao construindo um anuncio luminoso.
O senhor tira apontamentos durante as aulas?
Tiro muitos apontamentos.
A que horas o senhor vai ao dentista?
Tenho consulta marcada para as cinco.
O Major Taylor jA foi informado da sua nomeaggo para o
Pentagono?
Poi informado ontem da nomeagio.

2 DA-me liceno que lhe apresente o Major Carlson?
Para telefonar que moeda devo introduzir na ranhura?
Cs artistas foram apresentados pelo mestre de cerimOnias?
Os novos modelos ja foram apresentados pela Volkswagen?
O senhor ja assistiu a algum P1a-P1u?
Quantos alunos assistiram a cerimOnia?
O doente foi assistido no hospital?
O Major Carlson est& atualmente no Rio?
O Major Carlson esta realmente no Rio?

3 0 locutor disse "Caros auditores"?
Quern 4 o contador da firma?
O bandido foi capturado pela policia?
A aldeia foi conquistada pala patrulha?
Voce vai assistir conferencia do Dr. Ramos sabre hormonas?
A ligio do Dr. Ramos na uniyersidade foi sabre hormonas?
O presidente,esta em conferencia?
O senhor esta convicto do que diz?
Quantos presidiarios fugiram da penitenciAria?
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4 Onde o senhor compra artigos dom4sticos?

O senhor prefere artigos nacionais ou estrangeiros?
Quem foi o editor que recusou o seu livro?
Quem 4 o diretor de "0 Correio da Manhi"?
Pedro 4 bastante esperto, nio

O Capitio 4 perito em minas,magneticas, nio 4?

Vendem-se aqui bebidas alcoolicas?
asses sintomas sio ei$quisitos, nio sao?

Os estrangeiros necessitam de carteira de identidadeZ

Nesta cidade os forasteiros nio sio bem recebidos, sao?

5 A comedia teve gxito?
Onde 4 a salda?
verdade que os franceses sio conhecidos pela sua

galantaria?
2 verdade que os franceses sia conhecidos pela sua bravura?

Qual e o quaciente de inteligencia do Praga Antonio Santos?

O Praia Antonio Santos pertence aos Servigos de Informagio?

O menlno ficou intoxicado com os mariscos?

Os dois bombeiros ficaram intoxicados com o fumo?

O sargento respondeu em consglho de guerra por estar

embriagado?
Como se traduz a frase "Lamento muito que o senhor nio

possa vir & festa"?

6 As revistas estio na sala de leitura?
Ha cadeiras suficientes na sala de confergncias?

Os m4dicos e enfermeiros militares tambem tomaram parte

nas manobras?
Os recursos desta firma sio muito modestos, nio sio?

Maria 4 muito envergonhada, nao 4?

verdade que os cidadaos canadenses nio necessitam visto

para entrar nos MEM?
O senhor ouviu a noticia no radio?
O senhor viu o aviso na porta?
0 senhor 4 oficial,do Ex4rcito dos EEUM
O senhor 4 funcionario do Govgrno dos EMU?

7 0 senhor tem algum prospetoAturistico sObre o Rio?
Quais sio as perspectivas desse projeto?
0 senhor recorda a data da Revolugio Prancesa?
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Que firma gravou gste disco?
0 diretor da companhia demitiu-se?
Ela ja se resignou corn a morte do fi1ho?
0,senhor pode resumir estes dois paragrafos?
J. recomeiaram as experiencias nucleares?
Este sismografo e muito sensivel, ngo e?
0 Vasco 4 muito sensato ngo 4?
E vulgar ver-se turistas estrangeiros nas ruas do Rio?
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LESSON 55

DIALOGO

0 "Brasil" navega em diregao a Nova Iorque. 0 Major

Taylor e o Sr. Sobral conversam no bar.

1 - Pois, Sr. Sobral, aqui estamos nas Aguas por onde os

seus compatriotas navegaram hA 9uatrocentos anos.

2 . Tem razao. Os portugueses tambem navegaram pelas
Antilhas e pelas costas da America do Norte.

3 - Pelaocosta do Pacifico tambem?
4 - Tambem, sim. Cabrilho,,so explorador da costa da

California, era portugues.

5 - Mas foi sobretudo para o Oriente que os portugueses

fizeram suas viagens,Anao foi?
6 - Primeiro exploraram top. a costa ocidental da Africa

e mandaram expediOes a Abissinia. Depois estabele.

ceram-se na fndia.

7 - Entretanto descobriram o Brasil, nao foi?

8 - Foi. Dois anos depois de chegarem a fndia. Mas a

colonizagao sistematica do Brasil so comegou em 1530.

9 - E na costa africana houve ocupaggo efetiva?

10 - Nao, estabeleceram-sa apenas entrepostos aomerciais

e fortes. Bem ve, nesse tempo os portugueses eram

menos de um milhao e meio.

11 - Diga-me uma coisa, Sr. Sobral: desde quando estgo

os portugueses em Macau?

12 - Desde 1557. A cidade ngo foi conquistada, mas sim

cedida pelos chineses.

13 - Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar

ao Japao, nao foram?
14 - Foram, sill]. Mas anos depois os japongses proibiram

a permanencia dos portugueses no seu pais.
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15 - Entao Portugal devia ter tido uma marinha importante.

16 - Nesse tempo era ama das mais importantes da Europa.

Foram os portugueses que aperfeigoaram as,dcaravelas,

particularmente apropriadas para a navegagao na costa

de Africa.

17 - As caravelas eram barcos ligeiros, nio eram?

18 - Bram. Mas tambem tinhamos galeSes e outros barcus

grandes. 0 galeito "Botafogo" era nessa altura o

maior navio do mundo.

19 - Em que epoca foi isso?
20 - Nos fins do seculo XVI. Depois da Espanha ocupar

Portugal, incorporou o "Botafogo" e outros barcos

na Invenclvel Armada.

21 . Magalhies era tambem partugugs, ngo era?

22 - Era. Havia muitos pilotos portugueses ao,servigo

da Espanha, da Franca, da Inglaterra e ate da

Dinamarca.

23 - Desculpe, Sr. Sobral. Mary est4 me esperando.

Gostei muito de conversar consigo.

24 - Muito obrigado, major. Ate logo.
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LESSON 55

DIALCGUE

The SS "Brasil" sails towards New York, Major Taylor

and Mr. Sobral are talking in the bar.

1 - Well, Mr. Sobral, here we are, on the seas your
countrymen sailed four hundred years ago.

2 That's right. The Portuguese also sailed around the
Antilles and along the North American coasts.

3 - The Pacific coast too?
4 - Oh, yes. Cabrillo, the explorer of the California

coast, was a Portuguese,

5 - But it was mainly towards the Orient that the
Portuguese traveled, wasntt it?

6 - First they explored all the West coast of Africa
and sent expeditions into Abyssinia. Then they
established themselves in India.

7 - In tbe meanwhile they discovered Brazil, didn't they?
8 - Yes, they did. Two years after they arrived in India.

But the systematic colonization of Brazil began only
in 1530.

9 - Was there an effective occupation of the African
coast?

10 - No, only trading posts and forts were estaalished.
You see, at the time the Portuguese numbezed less
than a million and a half.

11 . Tell me, Mr. Sobral: since what time have the
Portuguese been in Macao?

12 - Since 1557. The city was not conquered, but ceded
by the Chinese.

13 - The Portuguese were the first Europeans to arrive in
Japan, weren't they?

14 - They were. But some years later the Japanese forbade
the Portuguese to stay in their country.
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15 - In that case Portugal must have had an important
navy.

16 - At that time it was one of the most important in
Europe. It was the Portuguese who developed the
caravels, particularly suited for navigation along
the African coast.

17 - Caravels were light ships, weren't they?
18 - They were. But we also had galleons and other large

ships. The galleon "Botafogo" (spitfire) was then
the largest ship in the world.

19 - When was that?
20 - In the late sixteenth century. After Spain occupied

Portugal she incorporated the "Botafogo" and other
ships in the Invincible Armada.

21 . Magellan was also a Portuguese, wasn't he?
22 . Yes, he was. There were many Portuguese pilots at

the service of Spain, France, England and even
Denmark,

23 . Excuse me, Mr. Sobral. Mary is calling me. I

enjoyed our conversation,
24 - Thank you, major. See you later.
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EXERCfCIOS

1 0 aluno formar6 frases com os elementos abaixo:

Anincio
Anuncio
Anuncio
Capitao
Consulta marcada
Major Carlson
Apresentar
M.G.M.
Bob Hope
Introduzir

coca-cola
Volkswagen
ingles
apontamentos
medico
nomeaggo
D. Mary
apresentar
apresentar
dez centavos

2 Cada aluno formar6. duas
pares de palavras:

assistir
atualmente
auditor
capturv
conferencia
conyicto
domestico
editor
esperto
estrangeiro

L. 55

parede
"DiArio da Tarde"
alto7falantes
historia
dez horas
Brasil
minha senhora
novos filmes
artistas
ranhura

frases contrastando

atender
realmente
contador
conquistar
leitura
presidi6rio
nacional
director
perito
estranho

os seguintes

3 Um aluno formar6 uma frase com a primeira palavra da serie
abaixo e outro aluno fara o mesmo com a segunda.

esxito
alantaria

inteligencia
intoxicado
medico
modesta
nacional
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bravura
informagoes
embriagado
enfermeiro militar
enverenhada
cidadao
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noticia aviso
oficial funcionario
prospetos perspectivas

4 Um aluno formar4 perguntas com as palavras abaixo. Outro
aluno respondera.

recordar
gravar
resignar-se
demitir-se
resumir
recomegar
sensivel
sensato
vulgar
ordinario

5 Traduzir as seguintes frases:

Did you see that Lucky Strike ad?
There is a new neon sign on that building.
Did you take any notes?
Do you have an appointment with Dr. Chaves?
Major Taylor was very happy about his appointment to the
Pentagon.
I introduced him to Major Carlson.
He is attending a course at Rio university.
She is actually Australian.
She is presently in Australia.
The town was captured by the paratroopers.
Are you going to Dr. Rosensteints lecture?
Three convicts escaped from San Quentin.
They have both domestic and imported wines.
Be is the "Times" editor.
We need an expert.
We saw a stranger walking along the road.
1-10 received a medal (medalha) for his gallantry.
No, sir, Major Taylor was not intoxicated!
There was a notice on the wall.
Officials of the State Department confirmed the news.
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Do you remember that trip to Virginia?
The Prime Minister resigned yesterday.
They have resumed their conversation.
Mary is quite sensible, isn't she?
She is a very sensitive person.
Don't use that word! It's vulgar.
In Spain it is common to have lunch at 3:00 p.m,
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LESSON 55

LE1TURA

PORTUGAL

(Parte 11)

As provtncias ultramarinas portugugsas estao distri-

buidas pela Africa, Asia e Oceania e contam no seu total

com uma populagao de cgrca de onze milh5es de pessoas.

0 arquipelago de Cabo Verde, ao largo da costa do

Senegal, tem cgrca de 150.000 habitantes, 70% da populagao

4 mestiga.Fala-se nestas ilhas o chamado dialeto crioulo.

A provincia da Guine conta com pouco mais de meio

milhao de habitantes, dos quais apenas 2.500 sao de

ascendgncia europeia. Uma grande parte dos nativos segue

a religiao mugulmana.

As duas ilhas de Sao Tome e Principe, no Golfo da

Guine, sac, grandes produtoras de cafe e cacau. Dos seus

60.000 habitantes, 38% constituem uma populagao flutuante,

pais sao trabalhadores contratados, vindos de Cabo Verde,

de Angola e de Mogambique.

1 Onde se situam as provincias ultramarinas
portugugsas?

2 Qual e a sua populagao total?
3 Onde fica situado Cabo Verde?
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4 Que dialeto se fala nessas ilhas?
5 Ha muitos europeus na Guine?
6 Que religiao segue uma grande parts da populaggo?
7 0 que produzem as ilhas de Sao Tome e Principe?
8 Por que razgo ha tantos caboverdianos, angolanos

e mogambicanos nessas ilhas?

Angola 4 a mais extensa das provincias ultramarinas

portugugsas. A sua populaggo 4 circa de quatro milhEies e

meio de habitnntes. Aproximadamente 96% dgles sgo

africanos, divididos em dois grmpos 4tnicos principais: os

banttis no norte, e os bosquimanos, no sul. A lingua

principal 4 o bant4, que aligs se divide em oito ramos

diferentes. Os portugugses chegaram a Angola em 1482.

Mogambique, na costa oriental da Africa, tem uma

populaggo de cgrca de 6.000.000. H. 30.000 europeus e

50.000 asigticos e mestigos. TOdas as linguas nativas

pertencem ao ramo bant4. A capital de Mogambique 4

Lourengo Marques, p8rto de saida de grande parte das

mercadorias da Rodesia do Sul e da Unigo Sul-Africana.

9 Qual 4 a mais extensa das provincias ultramarinas
portuguesas?

10 A maioria da populaggo de Angola 4 de origem
africana?

11 Qual 4 a,principal lingua nativa de Angola?
12 Em que seculo chegaram os portugueses a Angola?
13 Onde fica situado Mogambique?
14 Qual e a capital de Mogambique?
15 Em Lourengo Marques sao embarcadas muitas

mercadorias da Rodesia do Sul e da Unigo Sul-
-Africana?
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Desde 1498 at4 1961 os portugugses estiveram estabele-

cidos na fndia. Em dezembro desse Ultimo ano, contudo, a

Uniao Indiana ocupou os territOrios de Goa, Damao e Diu.

Perto de Hong-Kong esta situada a cidade de Macau.

A cidade tem mais de 400.000 habitantes numa area de pouco

mais de quinze qui1timetros quadrados. A situagao agravou-se

illtimamente com a chegada de elevado ntimero de refugiados

da China Comunista. Cgrca de 15.000 pessoas vivem em juncos

e outros barcos. 0 dialeto macaense con-tem muitos tgrmos

do portugugs arcaico, do chines e do inglgs.

Timor 4 uma pequena ilha da Oceania, da qual metade

pertence A Indonesia e metade a Portugal. Na metade portu-

gugsa IA 450.000 habitantes, que falam 16 dialetos.

Durante a Segunda Guerra Mundial Timor foi ocupado pelos

japongses, que destruiram a sua capital.

16 Em que data os portugugses chegaram fndia?
17 Em que ano a Uniao Indiana ocupou Goa?
18 Onde fica situado Macau?
19 A densidade da populagao 4 alta em Macau?
20 0 que tem contribuldo para agravar a situagao?
21 Vivem muitas pessoas em barcos?
22 Fala-se um dialeto proprio em Macau?
23 Onde Lica Timor?
24 A ilha 4 t8da portuguesa?
25 0 que aconteceu durante a ultima guerra?
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LESSON 55

NOTAS GRAMATICAIS

FALSE COGNATES

(Equivalentes falsos)

Many Portuguese words are total or partial false cognates.
Some of the most common are:

ANONCIO

APLICAR

APONTAMENTO

APRESENTAR

ASSISTIR (a)-

ATENDER

ATUALMENTE

AUDITOR

CAPTURAR

CONFERENCIA

CCNVICTO

DCMESTICO

EDITOR

advertisement; also announcement.

to apply (put on, administer); to apply
for a position = REQUERER.

note, memo; appointment = CONSULTA
MARCADA, ENCONTRO, NOMEAQAO.

to introduce (two persons to each
also to present,

to attend; also to assist.

to wait on, to answer the phone,

presently; actually = REALMENTE.

listener; auditor = CONTADOR.

to capture, to arrest; to capture a
town = CONQpISTAR UMA CIDADE.

public lecture; also conference,

firmly convinced; a convict = UM
PRESIDIARIO.

other);

household; never national; a domestic=
UMA EMPREGADA.

publisher; editor = DIRETOR (DE UM
JORNAL OU UMA REVISTA).
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ESPERTO

ESPfRITCS

ESQUISITO

ESTRANGEIRO

EXITO

GALANTARIA

INTELIGENCIA

INTOXICADO

LAMENTAR

LEITURA

MEDICO

MODESTO

NACICNAL

NCTfCIA

OFICIAL

PROSPETO

RECORDAR

- bright, smart; expert = PERITO.

. souls, ghosts; spirits = BEBIDAS
ALCOOLICAS.

. generally odd or strange; also exquisite.

- foreign, a foreigner; stranger = ESTRANHO,
FORASTEIRO.

success; exit = SAfDA.

chivalry; gallantry = BRAVURA.

intelligence (mental capacity); never
information.

poisoned (usually by food) or overcome
by fumes; intoxicated = EMBRIAGADO.

to regret; also to lament.

reading; lecture = CONFERENCIA, AULA.

doctor; medic = ENFERMEIRO MILITAR (DE
PRIMEIROS SCCORROS).

modest (unassuming, moderate); modest
(pudic) = ENVERGONHADO.

national (adjective); a (foreign) nation-
al = UM CIDADA0 (ESTRANGEIRO).

news; a notice = UM AVISO.

official (adjective), an officer; an
official = UM FUNCIONARIO.

leaflet; prospects = PERSPECTIVAS.

to remember, to remind; to record (in a
disc) = GRAVAR; to record (in an official
ledger) = LAKAR.

152



L. 55

RESIGNAR (-SE) - to resign oneself; to resign (from
a position) = DEMITIR-SE.

RESUMIR - to abridge; to start again = RECOMEgAR.

SENSfVEL - sensitive; sensible = SENSATO.

VULGAR - common; vulgar = ORDINARIO (also
ordinary).
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VOCABULARY

PORTUGUESE - ENGLISH

In this vocabulary variable words will normally be regis-

tered under their masculine, singular form.
Irregular plural endings are shown in brackets.
Translations refer to the meaning of the word in a par-

ticular lesson as shown by the number following the word,

A - the (3) ; to (12)
A . at (the) (10)
O ABACATE - avocado (43)
O ABACAXI - pineapple (43)
ABAFADO - stuffy (41)
ABERTO - open (19)
ABRANGER - to include (46)
O ABRIDOR(ES) DE LATA . can-opener (54)

O ABRIGO . shelter (38)
ABRIR - to open (17)
ACABAR - to end (19) ; to finish (26)

O ACAMPAMENTO - camp (25)

ACEITO Itll have one (9)
ACENDER . to light (41) ; to turn on (36)

ACERTAR - to hit (30)
ACHAR - to think (9) ; to find (20)

AC 0 QUE NAO . I dontt think so (4)
AC 0 QUE SIM - I think so (4)

ACI DE - above (46)
ACOM DAR-SE - to settle down (45)
ACON ECER - to happen (49)
ACOR AR - to wake up (35)
ACO TUMAR-SE - to get used (30)
O A tCAR - sugar (9)
ADIANTE - farther on (19)
O ADIDO - attache (26)
O ADVOGADO . lawyer (26)

A AEROMOQA - air hostess (36)
A AERONAVE - aircraft (36)
AFIM DE - in order to (48)
AFASTADO . distant (52)
AFAVEL(EIS) . courteous (26)
AFUNDAR - to sink (52)
A AGNCIA DE CORREIO - post-office (19)
AGORA - now (4)
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AGRADAVEL(EIS) - pleasant (33)
AGRADECER - to thank (54)

MUITO AGRADECIDO - Thank you very much (11)
A AGUA - water (14)
AINDA - still (6) ; yet (20)

AINDA QUE . although (39)
AJOELHAR - to kneel (30)
AJUDAR - to help (46)
AJUSTAR - to fit (31)
ALARGAR to loosen (31)
ALCANcAR - to obtain (42) ; to reach (48)
A ALDEIA village (53)
ALEGRAR-SE - to be happy (39)
ALEGRE - gay (26)
ALAM - beyond (52)

ALAM DISSO . besides (18)
A ALEMANHA - Germany (43)
ALEMAO(AES) - German (18)
A ALFACE - lettuce (14)
0 ALFAIATE taior (28)
A ALFANDEGA - customs (45)
0 ALFINETE - pin (43)
A ALGAZARRA - hullabaloo (43)
0 ALGODAO(OES) - cotton (19)
ALGUEM - somebody (26)
ALGUM(NS) - some (7)
ALI - there (5)
ALIAS - besides (13) ; as a matter of fact (24) ; incidentally
ALISTAR-SE - to enlist (23) (51)
0 ALMIRANTE - admiral (24)
ALMOcAR - to lunch (12)
0 ALMOQO - lunch (12) ; luncheon (26)

0 PEQUENO Autego . breakfast (29)
0 ALMOXARIFADO - Quartermaster Corps (25)
0 ALOJAMENTO - barracks (21)
ALTO - high (20) ; tall (26)
0 ALTO - top (26)
0 ALTOFALANTE - loudspeaker (36)
A ALTURA - height (34)
ALUGAR - to rent (20)
0 ALUGUEL(AIS) - rent (20)
0 ALUNO - student (8)
0 ALVO - target (30)
AMANHA tcaorrow (8)

DEPOIS DE AMANHX - the day after tomorrow (43)
0 AMANHECER - dawn (42)
ANAR - to love (36)
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AMARELO - yellow (2)

AMARGAR - to be bitter (44)
AMAVEL(EIS) - polite (18)
AMBICIONAR - to covet (45)

O AMIGO - friend (15)
O AMORTECEDOR(ES) - shock absorber (16)

O ANALFABETISMO - illiteracy (50)

O ANANAS(ES) - pineapple (53)

O ANDAIME - scaffolding (50)
ANDAR - to walk (24) ; to run (16)

O ANDAR(ES) . floor (27)
O ANEMOMETRO - wind gauge (36)

O ANIVERSARIO . birthday (26)

O ANO - year (6)

0 ANO NOVO . New Year (48)
TEM CINCO ANCS ... is five years old (6)

ANTEONTEM - the day before yesterday (20)

ANTES - before (23)
ANTIGO - old (26)

O ANONCIO LUMINOSO - neon sign (55)

AO - to the (12)
APAGAR - to turn off (48)
O APARADOR(ES) sideboard (22)

APARAR to trim (32)

O APARELHO . set (29)
0 APARELHO ELETRICO - electric shaver (32)

0 APARELHO DE LAMINAS - safety razor (35)

0 APARELHO DE LougA . set of china (22)

APENAS - only (15)

O APERFEIQOAMENTO develooment (47)
APERTADO - tight (21) ; narrow (39)

APOIAR - to support (41)
O APONTAMENTO . note (55)
APORTUGUESAR - to adapt to Portuguese (45)

AP6S-GUERRA - post-war (42)

APRENDER - to learn (15)
APRESENTAR . to introduce (53)

APRESENTAR-SE to report (23)

APRISIONAR - to capture (47)
APROPRIADO - suitable (55)

APROVEITAR - to take the opportunity (31) ; to make good use (47)

O APROVISIONAMENTO - supply (52
APROXIMAR-SE . to come close (51)

APROXIMADO - close (41)

APTO - fit (23)
O AQUECEDOR(ES) . heater (28)
AWECER - to heat (28)

3



AQUELES - those (4)
AQUAM DE - this side of (52)
AQUI - here (7)

AQUI ESTA! - Here you are! (11)
AQUI TEM! - Here you are! (11)

AO AR LIVRE - in the open air (45)
o ARAME PARPADO - barbed wire (30)
AREJADO - airy (41)
AS ARMAS PORTATEIS - small arms (41)
ARMAR to pitch (25)
o ARMARIO - closet (20)
O ARMAZAM(ENS) - store (18)
ARRANCAR . to pull out (40)
O ARRANHA-CAUS - skyscraper (46)
ARRANJAR . to get (11)
OS ARREDORES - suburbs (46)
O ARROZ - rice (14)
ARRU14AR A MALA - to pack (43)
O ARTIFfCIO ILUMINANTE - flare (33)
O ARTIGO - article (17)
A ASA - wing (36)
ASSADO - broiled (24)
ASSEGURAR - to assure (42)
ASSIM - like this (32)
ASSINAR - to sign (26)
ASSISTIR - to attend (45)
ATE - up to (8)

ATE AMANHA! - See you tomorrow! (3)
AT ENTA0 - up to then (53)
ATE JA! - So long! (5)
ATE LOGO! - See you later! (1)
ATA OUTRO DIA - be seeing you (7)
ATE QUE - until (39)
ATE DR TARDE . See you in the afternoon (4)
ATE A VISTA - be seeing you (15)

ATENDER - to wait on (16)
ATERRISSAR - to land (28)
ATINGIR - to hit (38)
ATIRAR - to shoot (30)
ATRACAR to moor (46)
ATRAS DE - behind (5)
ATRASADO - late (37)
ATRAVESSAR - to cross (32)
ATUAL(AIS) - present (23)
ATUALMENTE - presently (34)
O AUDITOR(ES) - listener (55)



A AULA . class (10) ; classroom (9)

AUSENTAR-SE - to go away (43)

AUSENTE - absent (28)
A AVE - bird (43)
0 AVIAO(OES) - plane (17)

0 AVIAO A TATO - jet plane (36)

DE AVIAO - by plane (15)
AVISAR - to call (35) ; to let know (43)

O AVISO - sign (19) ; announcement (36) ; notice (55)

AVISTAR - to sight (38)
O AZEITE - olive oil (18)
A AZEITONA olive (18)
AZUL(UIS) - blue (2)

O AZULEJO - tile (48)

A BACALHOADA - codfish dinner (29)

O BAILE - ball (39)

A BAIONETA - bayonet (1)
BAIONETA CALADA - fixed bayonet (30)

O BAIRRO - district (26)
BAIXAR - to lower (43)

BAIXO - short (34) ; low (51)

EM BAIXO - below (10)
A BALA - candy (18)
0 BALCAO(OES) - counter (36)
O BANCO - bank (27) ; bench (45)

A BANDEIRA - flag (23)
O BANDEIRANTE . an early explorer of Brazil (37)

BANHADO - bordered (34)

A BANHEIRA - tub (20)
O BANHEIRO - bathroom (20)
BARATO - cheap (19)
BARBEAR-SE - to shave (35)

A BARBEARIA - barbershop (36)
O BARCO - boat (28)

0 BARCO-PONTAO (OS BARCOS-PONTOES) - pontoon (41)

A BARRACA - tent (25) ; booth (43)

BASTANTE . rather (5) ; enough (16)

A BATATA - potato (18)
BATER - to knock (52)

BATER ESTACAS - to pound stakes (30)

BATER A mAqpINA . to type (49)
BEBER - to drink (14)
A BEBIDA - drink (25)



A BELEZA - beauty (26)
QUE BELEZA DE CARRO! - What a beautiful car! (13)

A BaGICA - Belgium (43)
BELO - beautiful (28)
BEM - well; quite (1) fine (8)

BEM OBRIGADO - Fine thanks (5)
MUITO BEM - very well (10)

A BENgAo(Aos) . blessing (26)

BERRANTE - bright (29)
A BETERRABA . beet (43)
A BIBLIOTECA - library (18)
O BILHAO(OES) - billion (27)
A BIRMANIA - Burma (43)
A BIRUTA - wind sock (36)
BLINDADO - armored (49)

A BLINDAGEM(NS) - armor (49)
O BLUSAO(OES) - combat jacket (3)

BOA - good (2)
BOA IDAIA It's a good idea (8)

BOA SORTE! - Good luck! (53)
BOA TARDE - Good afternoon, Good evening (2)

BOA VIAGEM! Bon voyage! (30)

BOAS-FESTASI - Merry Christmas and Happy New Year (53)

AS BOAS-VINDAS - welcome (26)
A BOCA - mouth (35)
UM BOCADO - somewhat (39)
BOLA-AO-CENTRO . kick-off (45)
O 30LA-AC-CESTO - basketball (45)
O BOLO - cake (45)
O BOLSO - pocket (17)
BOWNS) - good (1)

BOM DIA - Good morning (1)
A BOMBA - pump (24)
O BOMBEIRO . fireman (55)
O BONDE - streetcar (48)
O BONt DE SERVIVO - fatigue Fap (25)
BONITO - pretty (19)
A BORDO - aboard (47)

A BORRACHA . rubber (21) ; eraser (25)

O BosclipfmANo . Bushman (55)
A BOTA - boot (3)
O BOXE - boxing (45)
O BRAVO - arm (26)
BRANCO - white (2)
BRASILEIRO - Brazilian (5)

A BRAVURA - gallantry (55)
A BRINCADEIRA . joke (26)'
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BRINCALHAO(OES) . playful (26)
BR1NCAR - to play (53)
O BRINQUEDO . toy (31)
BRITANICO - British (26)
DE BRUcOS - prone (30)
O BULB DE CAFt - coffee-pot (22)
EM BUSCA DE - in search of (37)

A CABEQA - head (40)
A CABEQA DE PONTE - bridgehead (41)

O CABIDE - clothes hanger (41)
A CABINA - booth (37)
O CABO - corporal (1)

O CAQA-BOMBARDEIRO (OS CAQAS-BONBARDEIROS) - fighter...bomber (38)

O CAQA-NNJEL (OS CAQA-NfWEIS) - one-arm bandit (54)

O CAQADOR(ES) - ranger (33)

O CACAU . cocoa (55)
O CACHIMBO - pipe (23)
O CACHORRO - dog (22)
CADA - each (49)
A CADEIRA - chair (2)
A CADERNETA - book (27)
O CADERNO - notebook (2)

O CAFE - coffee (9)

A CAFIASPIRINA A.P.C. (35)
CAIR - to fall (38)
O CAIS (OS CATS) - wharf (40)
A CAIXA - box (19) ; cashier's (17)

4 CAIXA POSTAL - P.O. Box (19)
O CAIXEIRO - clerk (24)
O C LAFRIO - chill (35)
O C QADO - footwear (21)
AS ALcAS - pants (3)
A ALDA - sauce (24)
O QALICE . liqueur glass (22)
O CALOR - heat (19)
A CANA - bed (22)

A CANA DE CASAL - double bed (22)
A CAMARA DE DEPUTADOS - House of Representatives (46)

O CAMARAO(OES) - shrimp (32)
O CAMAROTE . box (45) ; cabin (52)
O CANAROTEIRO - cabin-boy (52)
O CAMINHAO(OES) - truck (43)
O CAMINHO - way (37)
A CAMIONECE . station wagon (16)
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A CAMISA - shirt (3) ; jersey (45)
A CAMPAfNHA - bell (19)
O CAMPEONATO - championship (45)
O CAMPO - field (33)
A CANQAO(OES) . song (54)
A CANETA - pen (2)
O CANGACEIRO - a Brazilian highwayman (42)
A CANJA - chicken soup (14)
CANSADO - tired (26)
CANTAR - to sing (26)
A CANTARIA - masonry (48)
O CANTIL(IS) - canteen (25)
A CANTINA - P.X. (12)
O CAPACETE - helmet (25)
O CAPITAO(AES) - captain (1)
O CAPfTULO - chapter (27)
O aqpI khakhi (3)
A CARGA - loading (50)
O CARGO - position (28)
O CARIOCA - native of Rio de Janeiro (6)

A CARNE - meat (14)
A CARNE DE PORCO - pork (45)
A CARNE SaCA . jerked meat (43)

CARO - expensive (12)
A CARONA - ride (21)
CARREGAR - to carry (25)
O CARRO - car (10)

0 CARRO DE COMBATE - tank (26)
DE CARRO - by car (10)

A CARTA - letter (19) ; card (16)
A CARTA AAREA - air mail letter (19)

O CARTAO-POSTAL (OS CARTOES-POSTAIS) - postcard (19)
A CARTEIRA . wallet (42)

A CARTEIRA DE IDENTIDADE I.D. card (27)
A. CARTEIRA DE MOTORISTA - driving license (27)

A CASA - home (8)
EM CASA - at home (7)

CASADO - married (6)
A CASAMATA - bunker (41)
CASAR-SE - to get married (36)
A CASTANHA - chestnut (28)
CASTANHO - brown (11)
CASUALMENTE - accidentally (52)
A CAUDA - tail (36)
POR CAUSA DE . because of (25)
O CAVALHEIRO - gentleman ( 32)
CAVAR - to dig (30)



O CEGO - blind man (42)
CEM - one hundred (11)
A CENOURA . carrot (43)
O CENTAVO - cent (11)
CENTO - one hundred (27)
O CENTRO DE INCORPORAQA0 - induction center (23)
A aRCA - fence (30)
CERCA DE - about (11)
CERCAR - to surround (44)
NAO PAQA CERIONIA! - Make yourself at home! (14)
CERTO - certain (49)

AO CERTO - for sure (43)
A CERVEJA - beer (14)
A CESTA - basket (26)
O CtU - sky (51)
O CHA - tea (14)
A CHANA - flame (38)
CHAMADO - so-called (53)
CHAMAR - to call (28)

CHAMAR-SE - to be called (1)
O CHRO(AOS) - floor (33)
O CHAPEU - hat (3)
O CHARUTO - cigar (43)
A CHAVENA - cup (53)
CHEFE - superior (47) ; head (51)
0 CHEFE DO TREM - conductor (37)

A CHEGADA - arrival (33)
CHEGAR - to arrive (15) ; to be enough (28)
CHEIO - full (23)
O CHORE - beer (30)
CHORAR - to cry (28)
O CHOURIQO - meat sausage (43)
CHOVER - to rain (26)
O CHUCHU chayote (43)
O CHURRASCO . barbecued meat (51)
CHUTAR - to kick (45)
A CHUVA - rain ( 21)

A CHUVA DE PEDRA - hail (36)
O CHUVEIRO - shower (20)
CHUVOSO - rainy (33)
O CIDADAO(AOS) - citizen (55)
A CIDADE - town (10)

A CIDADE NATAL(AIS) - home town (33)
O CIGARRO - cigarette (9)
EM CIMA - on top (10)

EM CIMA DE . on (5)
CIMENTADO . paved (39)



CINCO - five (6)
O CINEMA - movies (24) ; movie-theater (42)

CINWENTA - fifty (18)
A CINTURA - waist (31)
O CINTURAO(OES) - belt (3)
CINZENTO - gray (13)
O CIVIL(IS) - civilian (4)
CLARO - bright (26)
O CLIMA - climate (31)
A COBERTA - deck (52)
O COBERTOR(ES) - blanket (41)
A COBERTURA - coverage (45)
COBRAR - to charge (30)
COBRIR - to cover (45)
O COCO - coconut (23)
A, COISA - thing (22)
O COLCHAO(OES) DE MOLAS . box spring (22)
O COLEGA - classmate (6)

A COLHER(ES) - spoon (24)
COM -.with (3)
COMBINAR - to arrange (42)
O CCMBOIO - train (used only in rortuga1) (52)

COMEcAR - to begin (19)
COMER - to eat (12)
A COMIDA - food (12)
COMIGO- with me (12)
O COMISSARIO - purser (52)
COMO . how (1) ; like (3) ; as (17)

CCMO VAI? - how are you? (I)
COMO VAO? - how are you? (plural) (8)

O COMODO - room (51)
C6MODO . comfortable (53)
COMPARECER - to be present (43)
COMPRAR - to buy (11)

COMPRAR A PRESTAQA0 - to buy on credit (22)
COMPRIDO . long (31)
O COMPRIMENTO . length (34)
O COMPRIMIDO . pill (35)
O COMPROMISSO - engagement (26)
CONCORDAR - to agree (26)
CONCORRER - to apply (51)
O CONCURSO DE BELEZA . beauty contest (45)
A CONFEITARIA confectionerts store (31)
A CONREPLENCIA - lecture; conference (55)
CONFIAR A to entrust to (51)
CONHECER - to know (16) ; to meet (24)
CONHECIDO - well known (54)
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CONOSCO - with us (29)
CONSEGUIR - to manage (33)
O CONSELHO DE GUERRA - court martial (55)

O CONS2RTO - repair (36)
CONSERVADOR - conservative (17)

O CONSULTORIO . office (35)
A CONTA - bill (16) ; account (21) ; check (24)

A CONTA CORRENTE savings account (27)

O CONTADOR(ES) - auditor (55)
CONTANTO QUE . provided that (39)
CONTAR - to count (8) ; to tell (32)
CCNTENTE - happy (19)
CONTIGO - with you (31)
O CONTO - one thousand cruzeiros or escudos (11)

PELO CONTRARIO - on the contrary (9)
O CCNVIDADO . guest (42)
CONVIDAR - to invite (24)
CONVOCAR - to draft (23)
CONVOSCO - with you (plural) (29)
A COP.A. - galley (36)

0 COPO glass (19)
A COR(ES) - color (2)

DE QUE COR - What color? (2)

DE COR - by heart (32)
CORTAR - to cut (32)
OS CORDCES - shoelaces (21)
O CORONEL(AIS) - colonel (1)
CORPO-A-CORPO - hand-to-hand (41)
O CORREDOR(W) . hall (32)

O CORREIO - post-office (19)
0 CORREIO GERAL - the Main Post-Office (19)

CORRER - to run (38)
A CORTINA - screen (41)
COSTEIRO . coastal (34)
COSTUMAR - to use (12)
O COURO - leather (19)
A COUVE . cabbage (43)
COZIDO - boiled (45)
A COZINHA - kitchen (20)
COZINHAR - to cook (23)
O CREME - cream (43)
CREME - cream-colored (28)

CRER to believe (48)
CRESCER - to grow (46)
A CRIANQA - child (21)
0 CRONISTA . sports writer (45)
0 CRUZAMENTO - crossing (41)
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CRUZAR - to cross (44)
O CRUZEIRO "cruzeiro", Brazilian currency unit (11)
O CUIDADO - care (26)
CUJO - whose (24)
CUMPRIMENTAR . to greet (36)
O CUNHADO - brother-in-law (52)
O CURSO - course (15)
CURTO - short (31)
CUSTAR - to cost (13)

DA - of the (4)
OS DADOS . data (53)
DAQUELAS - such a (33)
DAR . to give (11) ; to be enough (18)

DAR COM - to find (54)
DAR PARA - to look on (29)
DAR UM PASSEIO - to go for a (pleasure) trip (41)
DAR POR - to notice (54)

DE - of (2)
DEBAIXO DE . under (5)
DACIMO - tenth (27)

DACIMO-PRIMEIRO - eleventh (27)
DACIMO-SEGUNDO . twelfth (27)

A DECOLAGEWNS) . take-off (36)
DECOLAR . to take off (36)
DECORRER - to go (38)
O DEGRAU . step (48)
DEIXAR - to let (18) ; to leave (29)

DEIXE-ME VER - Let me see (11)
DELA - her (6)
DALE . his (6)
DELES - their (6)
DEMAIS - too much (28)
DEMITIR-SE . to resign (55)
O DEMONIO . devil (44)
DEMONSTRAR . to prove (49)
DEMORAR - to stay (29) ; to take (32) ; to take long (43)
O DENTE - tooth (40)
DENTRO DE - inside (5)
DEPOTS DE . after (14)
DEPRESSA . fast (23)
A DERRAPAGEWNS) - skidding (36)
DERRETIDO - melted (24)
A DERROTA - defeat (44)
DERRUBAR - to bring down (38)
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DESABITADO - uninhabited (54)
DESAPARECIDO . missing (52)
DESCANSAR . to rest (22)

PIQUE DESCANSADO Dontt worry (49)
O DESCANSO - rest (25)
A DESCARGA - unloading (50)
DESCER - to go down (32)

A DESCIDA - down grade (39)
DESCONHECIDO - unknown (52)
DESCONTAR - to cash (27)
DESCREVER - to describe (20)
DESCULPE - Excuse me (1)

DESDE - since (46)
DESDE QUE - as long as (39)

DESEJAR - to wish (16)
DESEMBARCAR - to land (36)
DESEMPENHAR-SE - to fullfill (44)
O DESENHO ANIMADO - cartoon (42)
0 DESENVOLVI TO - development (40)

O DESFILADEIRO - ravine (38)
DESFILAR . to parade past (52)
O DESFILE - parade (51)
DESLIGAR - to hang up (43)
DESLUMBRANTE - dazzling (48)
DESPACHAR . to send (19)
DESPEDIR-SE - to say goodby (35)
DESTACAR-SE - to stand out (48)

DESTE - of this (13)
O DESTINATARIO - receiver (19)
0 D1STINO - destination 29)
DEV GAR - slowly (24)
DEV R - ought (31)
OS EVERES DE CASA . homework (22)

DEV DO A - owing to (51)

DE - ten (8)
DE EMBRO . December (17)
O kIA - day (15)

POR DIA - a day (8)
OS DIAS tTEIS - week days (27)

PCR DIANTE - on (29)
A DIARIA . daily rate (in a hotel) (29)
0 DIARIO daily (32)
DIFfCIL(EIS) - difficult (11)
DIGNO - worth (54)
O DINHEIRO - money (11)

0 DINHEIRO DE PAPEL - paper money (11)
0 DIREITO - law (23)

TER DIREITO A - to be entitled to (49)
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DIREITO - right (17)
A DIREITA - to the right (5)
DIREITA, VOLVER! - Right face! (25)

DIRIGIR-SE - to go, to address (36)
DIRIGIR A PALAVRA - to address (52)

O DISCO - record (42)
O DISCURSO - speech (51)
A DIVERSAO(OES) - amusement (51)
DIZER . to say (11)

NO QUE DIZ RESPEITO A . as to (45)
DO . of the (4) ; from the (6)
DOBRAR - to bend (31) ; to dub (42)
DOCE - sweet (52)
DOENTE - sick (19)
O DOENTE - patient (55)
DOER . to hurt (35)
DOIS - two (6)
O DOMINGO - Sunday (10)
DONA - a title of respect used before a womants finit name (17)

A DONA DE CASA - housewife (43)
O DONO - owner (18)
A DOR DE CABEQA - headache (35)
A DOR DE DENTE - toothache (40)
A DOR DE GARGANTA - sore throat (35)
DORMIR - to sleep (19)
0 DRAGAO(OES) . dragoon (51)
DUAS - two (8)
DURANTE - during (17)
DURAR to last (38)

PO

DURO . hard (44)
A DtVIDA - doubt (26)
DUZENTOS - two hundred (11)
A DOZIA - dozen (18)

E - and (3)
ECONOMIZAR - to save (39)
O EDITOR(ES) - publisher (55)
O EIXO - the Axis (46)
ELA - she (6)
ALE - he (3)
0 :BIANCO - cast (42)
ALES - they (3)
EM - in (1)
A EMBAIXADA - embassy (26)
EMBARCAR - to ship (54)
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EMBORA - although (39)
A EMBOSCADA - ambush (33)
A EMPREGADA - maid (18)
O EMPREGADO - attendant (16) ; clerk (19)

O EMPRPG0 - job (51)
EMPRESTAR - to lend (31)

O EMPRASTIMO - loan (27)
ENCARREGAR-SE - to deal with (36)
ENCHER - to fill (21)
ENCOMENLAR - to order (26)

ENCONTRAR . to find (22) ; to meet (24)

0 ENCCNTRO - match (45)
ENCOSTAR - to lean (45)

O ENDERtc0 - address (19)
A ENFERMEIRA - nurse (40)

O ENFERMEIRO - male nurse (23)
ENGRAQADO - funny (25)
ENGRAXAR - to shine (21)

O ENGRAXATE - shoe-shine boy (32)
ENGULIR - to swallow (35)
ENWANTO - while (25)
ENSINAR - to teach (42)

NO ENTANTO - however (53)
ENTAO - so (7) ; then (36)
ENTENDER - to understand (7)

A ENTRADA - down payment (22) ; arrival (29) ; gate (36) ;

ENTRE - among (34) ticket (42)

ENTREGAR . to hand (17)
O ENTREPOSTO - trading post (55;
ENTRETANTO - in the meanwhile (36)
ENVERGONHADO - modest (55)

A APOCA - season (47)
A EQUIPA . team (45)

A EQUITAQA0 - horse-riding (53)
ERRADO - wrong (45)
AS ERVILHAS - peas (18)
A ESCALA - stopover (36
EM GRANDE ESCALA - greatly (52)
O ESCALAO(OES) . echelon (41)
ESCARPADO . steep (34)

A ESCOLA - school (10)
A ESCOLA PRIMARIA - elementary school (20)

A ESCOLA SECUNDARIA - high school (24)
ESCOLHER - to choose (18)
O ESCRAVO - slave (37)
ESCREVER - to write (17)

ESCREVER A mAqpINA - to type (47)
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A ESCRITA - writing (53)
O ESCRITOR(ES) - writer (51)
O ESCRITORIO - office (28)
O ESCUDO - escudo, portuguese currency unit (11)

ESCURO - dark (21)
ESMAGAR - to crush (44)
O ESPAQ0 - period (51)
ESPAQ0S0 - roomy (16)

ESPANHOL(OIS) - Spanish (28)
A ESPECIALIDADE . special dish (24)
O ESPELHO - mirror (31)
ESPERAR - to expect (29) ; to wait (32) ; to meet (48)

O ESPETACULO - show (39)
A UM ESPETACULO! . It is really something! (39)

O ESPETADOR(ES) - movie-goer (42)
ESPIRRAR - to sneeze (35)
A ESQUADRA - squad (30)

A ESQUADRILHA - squadron (38)
ESQUECER-SE - to forget (36)
A ESQUERDA - to the left (5)
ESQUERDA, VOLVER! - Left face! (25)
ESQUISITO - strange (55)
O ESTABELECIMENTO - settlement (48)
A ESTAQAO(OES) - season (34) station (37)
ESTACIONAR - to park (48)
O ESTADO - state (16)

0 ESTADO CIVIL - marital status (29)
OS ESTADOS UNIDOS - the United States (11)

O ESTADO-MAIOR (OS ESTADOS-MAIORES) - general staff (38)
ESTADUAL(AIS) - state (37)
ESTADUNIDENSE - U.S. (52)
ESTAR - to be (6)

ESTAR COM CALOR - to be hot (51)
ESTAR COM FOME - to be hungry (51)
ESTAR COM FRIO - to be cold (51)
ESTAR COM SAUDADES - to miss (51)
ESTAR COM SPDE - to be thirsty (51)
ESTAR COM SONO - to be sleepy (51)
ESTAR COM VONTADE - to feel like (51)
ESTA NA HORA itts time tc go (9)

ASTE . this (2)
ESTENDER - to spread (51)

PSTES - these (2)
A ESTRADA . road (19)

A ESTRADA DE FERRO - railroad (37)
A ESTRADA DE RODAGEM - highway (39)

ESTRAGAR-SE . to spoil (47)
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ESTRANGEIRO . foreign (26)

O ESTRANGEIRO - foreigner (26)
NO ESTRANGEIRO - abroad (33)
A ESTREIA - first time (45)
ESTREITO - narrow (34)
A ESTRELA - star (21)
ESTUDAR - to study (8)

EU - I (1)
O EXERCITO . army (4)

O PXITO - success (52)

O EXPEDIENTE - office routine (26) ; office hours (27)

EXPERIMENTAR - to try (21)

A ExposIgAWJEs) . exposure (17) ; exhibition (45)

EXPULSAR - to expel (48)
POR EXTENSO . in full (29)

A FABRICA - factory (34)
A FABRICAQAO(OES) - manufacture (46)

FABRICAR - to manufacture (46)
A FACA - knife (24)
O FACAO(OES) - machete (53)
FACIL(EIS) . easy (11)
FACILMENTE - easily (23)
O FADO - a special Portuguese song (54)

FALAR - to speak (1)

SEM FALTA . without fail (36) -

FALTAR - to be missing (50)
A FAMfLIA - family (7)
FARDADO - in uniform (43)
A FAROFA . Brazilian dish made of manioc meal (24)

FAZ - are (11)
FAZ FAVOR - please (8)
A FAZENDA . farm (37)
O FAZENDEIRO - farmer (36)
FAZER - to do (16) ; to make (18)

FAZER A BARBA - to shave (32)
FAZER COMPRAS - to shop (18)
FAZER A CONTA . to figure out (28)
FAZER CONTAS to settle (42)
FAZER CONTINENCIA - to salute (23)
FAZER FACE . to meet (50)
FAZER PONTARIA - to aim (30)

A FEBRE - fever (19)
FECHAR - to close (32)

O FEIJA00ES) - beans (14)
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A FEIJOADA - a special Brazilian dish (12)

A FEIRA - open air market (43)

MUITAS FELICIDADES - Good luck (43)

FELTZ - happy (32)

FELIZMENTE - fortunately (26)

0 FERIADO - holiday (36)

AS PARIAS - vacation (19)

FERIR - to wound (44)

AS FERRAMENTAS DE SAPA . entrenching tools (30)

FERROVIARIO - railroad (46)

A FIESTA - party (28)
FEVEREIRO - February (27)
PICAR - to be (12) ; to stay (15)

PICAR COM - to take (51).

FICAR DANADO - to get mad (25)

A FICHA - form (27)
O FICHARIO - the filing cabinet (5)

A FILA - line (23)
0 FILA - steak (14)
A FILHA - daughter (6)
O FILHO - son (6)

OS FILHOS - children; sons (6)

0 FIM(NS) - end (17)
FIRMAR - to sign (45)
A PITA - film (25)
FIXAR-SE - to settle (40)
PLANQUBAR -.to flank (51)
A PLOR (AS FLORES) . flower (28)

FLUTUAR - to float (51)
0 POGAO(ES) - stove (20)

O POGO - fire (38)
OS FOGOS DE ARTIFfCIO - fireworks (51)

FOLGADO - loose (21)

A PONTE - source (27)
FORA - outside (5)
O PORASTEIRO - stranger (55)

A PORQA AAREA - Air Force (4)

O PORMATO - size (17)
A PORMIGA - ant (53)
O FORMULARIO - form (19)
PCRNECER . to supply (50)
FORTE - strong (9)

O FORTIM(NS) - small fort (44)

FORTfSSIMO . very strong (9)

O FOSPORO - match (9)
A FOZ(ES) - mouth (of a river) (26)

O FRACASSO - failure (49)
FRACO - weak (9)



FRANCES(ESES) - French (18)

O FRASCO - bottle (32)

O FREOUPS(ES) . client (43)

O FREIO - brake (16)
A FRENTE - front (21)
EM FRENTE DE - in front of (5)

FRESCO - cool (31)
O FRIO - cold (19)
A FRITADA DE CARANGUEJO - crab souf14 (24)

FRITO - fried (45)
FUMAR - to smoke (9)
FUGIR - to escape (39)

A FUMAQA . smoke (41)
O FUNDO - bottom (28)
O FURACAO(OES) - hurricane (34)

O FUTEBOL - soccer (26)

O FUZIL(IS) - rifle (1)
0 FUZIL-METRALHADORA (OS FUZIS-METRALHAECRAS) - automatic

O FUZILEIRO NAVAL(AIS) - marine (51) rifle (54)

O GABINETE . office (26)

O GABINETE SANITARIO - toilet (36)

O GALAO(OES) - gallon (13)

A GALINHA - chicken (43)
O GALO - rooster (45)
A GARAGEWNS) - garage (5) SI

O GARcON - waiter (19)
O GPjRFO - fork (24)
AS ARGALHADAS - laughter (26)

GAR AREJAR . to gargle (35)

A G RAFA - bottle (18)

GA AR - to use (13)

GA TO - worn out (16)
A AVETA - drawer (21)
A GEADA - frost (34)
A GELADEIRA - refrigerator (20)
GELADO - iced (19)

O GaL0 - ice (29)
O GENERAL(AIS) - general (1)

OS G2NEROS ALIMENTfCIOS - foodstuffs (18)

O G2NIO - character (26)
A GENTE - people (26)
GENTIL(IS) - nice (45)

GERALMENTE . generally (8)
0 GERENTE - manager (20)
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A GIBOIA - boa constrictor (53)

A GOIABADA - guava paste (14)

GORDO - fat (26)

A GORJETA - tip (29)
GOSTAR DE - to like (11)

COM MUITO GOSTO - with pleasure (42)

GOSTOSO - tasty (23)

A GRAMATICA - grammar (29)

A GRANADA - grenade (1)

GRANDE - large (18)
GRANFINO - swanky (13)

O GRANIZO - hail (36)

O GRAU - degree (28)

GRAVAR - to record (29)

A GRAVATA - necktie (3)

A GRAXA shoe-polish (21)

A GREVE - strike (53)

A GRIPE - flu (35)

O GUARANA - a Brazilian soft drink (24)

O GUARDA policeman (19)

O GUARDA-CHUVA - umbrella (54)

O GUARDA-LIVROS - bookkeeper (54)

O GUARDA-MARINHA - ensign (24)

O GUARDANAPO - napkin (24)

GUARDAR - to keep (29) 3 to pack (51)

A GUARITA sentrybox (23)

A GUERRA - war (26)

A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - World War I (49)

A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - World War II (44)

GUIAR - to lead (41) ; to drive (52)

O GUICHE - window (27)

O GUINDASTE - crane (50)

A GURIZADA - small fry (45)

HA - there is (11) ; there are (8) ; ago (15)

HA MUITO TEMPO - for a long time (7) ; long (7)

HA SEIS ANOS - for six years (6)

HA QUANTO TEMPO ....? - Haw long (6)

NAO HA DE QUP - you are welcome (1)

0 QUE HA DE NOVO? - Whatts new? (8)

A HABITAQAO(OES) - dwelling (48)

A HtLICE . propeller (36)

A HERANQA - inheritance (47)

O HIPISMO . horse-riding (45)

HOJE - today (8)
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HUE EM DIA - nowadays (40)
O HOMEM(ENS) - man (18)

EM HOMENAG.EM A - in honor of (26)

A HORA - hour (15)

HORAS otclock (10)
ESTA NA HORA DE "a. - It is time for (12)

A otim HORAS ....? - At what time ....? (10)

IDA E VOLTA - round trip (37)

A IDADE - age (29)

A IGREJA - church (19)
IGUAL(AIS) - alike (23)

IGUALMENTE - The pleasure is mine (7)

A ILHA - island (48)
IMPEDIR - to prevent (41)
O IMPERADOR(ES) . emperor (27)

0 IMPOSTO . tax (28)
A IMPRENSA - press (26)

IMPRESSOS - printed matter (19)

IMPRIMIR - to print (45)
INCOMODAR - to bother (35)

NAO SE INCOMODE Don't bother (53)

O fNDICE DE MORTALIDADE deathrate (54)

O fNDICE DE NATALIDADE - birthrate (54)

INDISCUTtVELMENTE - unquestionably (45)

INGLATERRA - England (19)
O INGLPS - English (1)
iNGREME - steep (39)
O INfCIO - beginning (42)
INTEIRO - whole (15)

A INTENDPNCIA - Quartermaster Corps (52)

INTOXICADO - poisoned (55)

INNEROS - numberless (43)
0 INVERNO - winter (19)
IR - to go (10)

IR BUSCAR - to fetch (16)
JA VOU INDO going now (6)

VAMOS INDO . Letts go (12)

A IRMA - sister (6)
0 IRMAO(AOS) . brother (16)
OS IRMAOS - brothers and sisters (6)

A ISCA - bait (24)
O ISQUEIRO - lighter (9)
ISTO - this (1)
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JA - already (7) ; at once (36)

o JACARt - alligator (53)

JANEIRO - January (17)

A JANELA - window (5)
JANTAR - to have dinner (23)

o JANTAR(ES) - dinner (24)

A JARDA - yard (28)

o JARDIM(NS) - garden (15)

o JARRO - pitcher (31)

o JIPE - jeep (1)

A JOELHEIRA kneeguard (45)

o JOGADOR(ES) . player (45)

JOGAR - to play (25)

o JOGO - game (45)

o JORNAL(AIS) - newspaper (18) newsreel (42)

JULHO - July (27)
JUNHO - June (24)

JUNTO - together (15)
o JURO - interest (27)

LA . there (4)
O LADO - side (16) ; place (20)

O LAGO - lake (51)
A LAGOSTA - lobster (24)

LAMENTAR - to regret (47)

O LANQA-CHAMAS - flame-thrower (41)

LAKAR - to throw (30) ; to launch (33)

LAKAR MAO - to use (48)

O LAPIS (OS LAPIS) - pencil (2)

A LARANJA - orange (43)

A LAREIRA - fireplace (41)
LARGO - wide (44)

AO LARGO DE - off (55)

A LATA - can (18)

OS LATICfNIOS - dairy products (43)

LAVAR - to wash (16)
o LEGADO - envoy (51)

A LEGENDA - caption (42)

OS LEGUMES - vegetables (43)

A LEI - law (45)
o LEITE - milk (9)
A LEITURA - reading (55)

O LEMA - slogan (49)
LEMBRAKAS A - Say hello to (18)

LEMBRAR-SE . to remember (31)
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O LEME DE DIREQA0 - rudder (36)
O LEME DE PROFUNDIDADE - elevator (36)
O LENc0 - handkerchief (19)
LER - to read (19)
O LESTE - East (34)
O LETREIRO - sign (27)
LEVANTAR-SE . to get up (23) ; to stand up (32)

LEVAR - to take (16)
LEVAR EM CONTA - to take into account (41)
LEVAR A SARIO - to take seriously (26)

LEVE - light (12)
A LIBRA - pound (16)
A LIMOEs) . lesson (18)
COM LICENcA - Excuse me (43)

A LIGAVo(Es) . connection (46)
LIGAR - to join (39) ; to call (47)

LIMPAR - to clean (32)
LIMPO - clean (16)
LINDO - beautiful (26)
A LfNGUA - language (15)

A LINGUIQA - a thin meat sausage (43)
A LINHA AAREA - air line (36)
O LINHO - linen (31)
A LIQuIDAgAo(OEs) - sale (22)

LISO - plain (31)
A LISTA - stripe (31)
A LISTA DE COMPRAS - shopping-list (18)
A LIVRARIA - bookstore (19)
LIVRE - free (45)
O LIVRO - book (2)

O LOCAL(AIS) - location (20)
O LOCUTOR(ES) - announcer (55)
LOGO- just (19) ; at once (35)
A LOJA - store (17)
LONDRES - London (31)
LONGE - far (5)
O LOTAQAO(OES) - small bus (48)
A LOUQA - china (22)
LOUCO - mad (44)
LUBRIFICAR - to lubricate (16)

O LUGAR - room (16) ; place (27)
LUTAR - to fight (41)
A LUVA - glove (3)
O LUX0 - luxury (13)
A LUZ(BS) . light (36)
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0 MACACO - monkey (53)
A MAQADA - bother (54)
MAcADOR(ES) - boring (25)

A MADEIRA - wood (19)
A MADRUGADA - dawn (43)
MAGRO - thin (34)
WIO - May (27)
MAIOR(ES) - bigger (21)

A MAIORIA - majority (46)
MAIS - more (7)

MAIS - plus (11)
MAIS OU MEWS - so-so (7) ; more or less (15)

POR MAIS olpE . no matter how much (39)

MAL - badly (35)
A MALA - suitcase (16)

A MALA AEREA - air mail (19)
A MALA COMUM regular mail (19)
PELA MALA MARfTIMA - by ship (19)

MANDAR - to send (17) ; to order (32)

MANDAR LEVAR - to have it sent (18)

DE UMA MANEIRA GERAL - generally speaking (34)

A MANGA - sleeve (31)
DE MANHA - in the morning (16)
A MANTEIGA - butter (14)
A MANUTENQAO(OES) - maintenance (36)
A MO(OS) . hand (17)

MAOS A OBRA! . Letts get to work! (30)
DE SEGUNDA MAO - second hand (16)

0 MAPA - map (2)
A MAQUINA - machine (46)

A MAWINA DE BENIFICIAR - processing machine (46)

A mAclipINA DE COSTURA - sewing machine (37)
A MAQUINA EMPURRADORA DE TERRA - bulldozer (50)

A MAQUINA DE ESCREVER typevriter (54)

A mAquINA FOTOGRAFICA - camera (17)

A MAQUINA DE TERRAPLANAGEM - bulldozer (51)

0 MAR(ES) . sea (26)
MARAVILHOSO - marvelous (26)

A MARCA - kind (11) ; brand (17)
MARCADO - scheduled (26)
MARCAR - to score (45)

MARCAR HORA - to make an appointment (40)

mARco - March (27)
A MARGEWNS) - bank (30)
0 MARIDO - husband (6)

MARINHA - navy (4)
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os MARISCOS - shellfish (24)

O MARMORE . marble (51)
MARROM(ONS) - brown (3)

O MARTELO - hammer (50)
MAS - but (4)

MATAR to kill (45)

EM MATERIA DE - as to (45)

O MATERIAL BALICO - materiel (47)

A MATRIZ(ES) . main office (27)

MAU - bad (52)
OS MEADOS . middle (37)
O MADICO - doctor (19)
A MEDIDA - measure (28)

A MEDIDA QUE . as soon as (53)

NA MEDIDA EM QUE - as far as (49)

MADIO - average (52)

muaR . to measure (23)

AS MEIAS . socks (25)
MEIO - half (18)

0 MEIO DIA - noon (12)

A MEIA-LUA halfmoon (51)
MEIO-SACO - demi-sec (24)
As SETE E MEIA - at seven thirty (10)

O MEIO - middle (27)
MELHOR(ES) . better (19)
MELHORAR . to get better (35)

0 MENINO . boy (6)
OS MENINOS - the children (7)

MENOR(ES) - smaller (21)
MENOS - less (54) ; except (34)

PELO OS - at least (51)

PCR MENOS QUE - no matter how little (39)

O MERCADO - market (43)

A MERCADORIA - merchandise (55)

O ids (os mxsEs) month (7)

A MESA - table (2)
MESMO . same (17) ; proper (48) ; even (49) ; really (50)

2 MESMO Thatts right (12)

ELA MESMO . she herself (18)

0 MESTIQO halfcaste (55)

A METADE - half (27)
A METRALHADORA . machine-gun (30)

METRALHAR . to strafe (38)
MEU - my (3)

0 MEU - mine (3)

MIL - one thousand (11)
A MILHA - mile (13)
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o MILHAO(OES) - million (27)
o MILITAR(ES) . serviceman (4)
MIM - me (31)
MINHA - my (3)
O MINISTtRIO DE RELAVIES EXTERIORES - State Department (el)
A MOBfLIA - furniture (22)
MOBILIADA - furnished (20)
A MOcA - girl (42)
A MOCHILA - pack (25)
MOco - young (34)
A MODA - fashion (31)
MODICO - reasonable (21)
A MOEDA - coin (11)
A MONTANHA - mountain (26)
MONTANHOSO - mountainous (34)
A MOQUECA DE CAMARAO . shrimp creole (24)
MORAR - to live (12)
A MORD1DURA - bite (46)
MORRER - to die (28)
o MORTEIRO - mortar (1)
MORTO - dead, killed (45)
MOSTRAR - to show (18)
O MOURO - Moor (54)
OS MOVEIS - furniture (22)
MUQULMANO - Moslem (55)
A MUDANQA - change (34)
MUDAR to change (16)
MUITOS - many (2)
MUITO - very (1) ; a lot (7) ; plenty (11) too (31)

MUITO PRAZER - glad to meet you (1) ; nice having talked with
MULTAR - to fine (48) you (7)
O MUNDO - world (40)

NA - in the (8)
NADA - nothing (14)

NADA, TUDO VELHO . nothing new (8)
NAO . no; not (1)
A NARRATIVA - reading (4)
NAS - in the (8) ; on the (10)
o NASCIMENTO - birth (50)
O NATAL . Christmas (25)
A NAVALHA . razor (35)
O NAVIO - ship (17)

E NAVIO - by ship (15)
A NEBLINA - fog (28)
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O NEGOCIO - business (52)

NEM opE - not even if (39)

NENHUM(NS) -.none (29)

OS NETOS - grandchildren (17)
A NEVE - snow (34)

O NEVOEIRO fog (34)
NINGUAM - nobody (26)

0 NINHO - nest (33)

0 NfVEL(EIS) - level (46)

NO - in the (6) ; on the (11)

NONE - night (19)
DA NOITE PARA 0 DIA - overnight (25)

O NOME - name (19)

A NOMEA00(00) - appointment (55)

NONO - ninth (27)

A NORA - daughter-in-law (17)
O NORDESTE - North East (34)

NOS - we (10)

A NOTA - bill (11)
UMA NOTA GRANDE - a large bill (11)

AS NOTfCIAS - news (38)

O NOVATO - rookie (45)
NOVE - nine (8)
NOVECENTOS - nine hundred (27)

NOVEMBRO . November (27)
NOVENTA - ninety (27)
A NOVIDADE - model (31) ; news (47)

NOVO - new (3)

AS NOZES - walnuts (18)
NUBLADO - cloudy (36)

A NUCA - the back of the neck (32)

NUNCA - never (8)

0 NtMERO . number (17)
A NOVEM(NS) - cloud (36)

O - the (1)
O QUE - what (1)

OBEDECER . to obey (25)

A OBRA - work (50)
OBRIGADO . Thank you (1)

MUITO OBRIGADO . Thank you very much (9)

OBTER - to get (19)

OS OCULOS - glasses (26)

0 OFICIAL(AIS) - officer (4)
O OFICIAL DA 2a SEQA0 - G-2 officer (38)
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A OFICINA - workshop (36)

OITAVO eigth (27)
OITENTA - eighty (27)
OITO - eight (8)
OITOCENTOS - eight hundred (27)

OLA - hi (3)
O OLEO - oil (13)
OLHAR - to look (24)
OS OLHOS - eyes (26)

0 OMBRO - shoulder (23)
ONDE . where (5)

ONDE QUER QUE - wherever (47)

PARA ONDE - where (10)

0 ONIBUS (OS ONIBUS) - bus (11)

DE ONIBUS - by bus (15)
ONTEM- yesterday (21)

A ORDEM(NS) - order (25)
A ORDEM UNIDA - close order (25)

EM ORDEM - in order (16)

As SUAS ORDENS - at your service (3)

O ORDENADO - salary (28)
ORDINARIO - vulgar (55)
ORGULHAR-SE - to be proud (46)

O ORGULHO - pride (26)
A OTAN - the NATO (51)
OTIMO - fine (5) ; excellent (12)

OU - or (3)
0 OURO . gold (26)

0 0 TONO - autumn (19)
OUT 0 - another (50)
OUT OS - others (4)

OU BRO - October (27)
OU IR - to hear (19)
O VO - egg (18)

OX4LA ,., - Let us hope that ... (39)

O PACOTE . package (19)
O PADRAO(OES) - pattern (31)
PAGAR - to pay (16)

PAGAR A DINHEIRO - to pay cash (27)

A PAGINA - page (21)
OS PAIS - parents (6)

0 PAfS(ES) - country (26)
A PAISAGEWNS) - landscape (39)
A PAISANA - in civilian clothes (43)
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A PATNVRA - word (19)
A PALESTRA - lecture (28)
0 PALET6 - jacket (19)
0 PALPITE - hunch (44)
A PANELA - pot (52)
0 PANO - cloth (28)

O PAO(AES) - bread (14) ; roll of bread (21)

O PAPEL(AIS) - paper (19) ; role (49)

A PAR DE - side by side (48)

PARN - to (10) ; for (17)

OS PARABANS congratulat'Ins (47)

0 PARABRISAS - windshield i,16)

=1, PARADA . stop (37)
O PARA-QUEDAS . parachute (38)

PARAR - to stop (32)
PARECER - to seem (51)

A PAREDE - wall (2)
O PARENTE - relative (52)
PARTICULAR(ES) - private (15)

0 PARTICULAR(ES) - private party (37)

A PARTIDA - departure (36) ; game (45)

PARTIR - to break (1%') ; to leave (17)

O PASSADO - past (46)
A PASSAGEWNS) - ticket (28) ; fare (33)

PASSAR TO pass (14)
BEM PASSADO - well done (14)
MAL PASSADO . underdone (14)

O PASSATEMPO - pastime (26)
PASSEAR - to stroll (31)
O PASSO - step (25)

A PASSO ACELERADO - at double time (25)

ACERTAR 0 PASSO - to keep in step (25)

A PATENTE - rank (20)
O PATO - duck (43)
A PAZ - peace (32)

O PA - foot (28)
A PA - on foot (10)

A PEQA - play (23) ; piece (25) ; par;: (36)

PECHINCHAR . to bargain (43)

A PECUARIA - cattle-raising (46)

O PEDAQ0 - small piece (18)

0 PEDIDO . request (19)
PEDIR - to ask for (17)

PEDIR LICENQA . to ask permission (19)

A PEDRA - blackboard (17) ; stone (48)

A PEDRA PRECIOSA - gem (37)

PEGAR - to pick up (38)
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O PEIXE - fish (23)
A "PELADA" - sandlot soccer game (45)
PELO - for the (9)
PENOSO - hard (52)
A PENSA0(00) - boardinghouse (12)
PENSAR - to think (26)
O PENTE - comb (32)
O PEPINO - cucumber (43)
PEQUENO - small (11)
PERCORRER - to cover (39)
A PERDA loss (38)
PERDER - to waste (19) to lose (28) ; to miss (47)

PERDER-SE - to get lost (35)
PERFEITAMENTE - perfectly (18)
A PERGUNTA - question (1)
PERGUNTAR . to ask (23)
PERIC)S0 - dangerous (36)
O PERITO - expert (55)
PERTENCER - to belong (37)
PERTO DE . near (5)

PERTO DAQUI - near here (5)
O PERU - turkey (43)
PESADO - heavy (31)
PESAR - to weigh (23)
PESCAR - to fis:'; (23)
O PtS0 - weight (28)

0 PfISO-GALO - bantamweight (45)
A PESSOA - person (22)
PESSOALMENTE . personally (28)
PICOTAR - to punch (37)
OS PILOTfS - pilings (48)
PINTAR - to paint (28)
A PINTURA - paint (47)
PIOR(ES) - worse (33)
O PIRES (CS PIRES) sauc,er (22)
A PISCINA - swimming-pool (49)
A PISTA - course (25) ; runway (36) ; lane (39)
O PLANALTO - plateau (34)
A PLANfCIE - plain (34)
O PLUITIOMETRO . rain gauge (36)
O PNEU - tire (16)

PNEU FURADO flat tire (42)
PODER - can (11)
O PODER(ES) - power (51)
PODEROSO - powerful (49)
A POURA - dust (44)
POIS - since (53)
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POIS NAO - Sure (11) Please do (43)

POIS NAO? - Does it? (13)
A POLEGADA - inch (28)
A POLONIA - Poland (49)
A POLTRONA . easy chair (22)
A PONTE - bridge (34)
POR - by (8)

POR POUCO - almost (33)

POP. - to put (17) ; to put on (17)
POR UMA CARTA - to mail a letter (19)
POR NA CONTA . to charge (21)
POR NO CORREIO - to mail (32)
POR A MESA . to set the table (24)
POR A PAR . to inform about (47)

O PCRAO(OES) - basement (33) ; hold (52)

PORWE - why, because (9)
PORQUA? - why? (10)
A PORTA - door (2)

O PORTA-AVIOES . aircraft carrier (33)

PCRTANTO - consequently (47)
O PORTAO(OES) - gate (5)
O PORTE - postage (19)

O PORTUGUPS(ES) . Portuguese (1)

EM POSIQA0 DE SENTIDO - standing at attention (23)

O POSTAL(AIS) - postcard (19)
O POSTO - rank (39)
O POSTO DE GASOLINA - gas station (16)

PCUCO - little (8)
UM POUCO - a little (17)

POUCOS . few (7)
O POVO . people (45)
POVCADO - populated (46)

A PRAQA- square (12)

O PRAQA - private (3)
A PRAIA - beach (23)
A PRATA - silver (24)
0 PRATO - dish (12)

O PRATO FUNDO - soup plate (22)
O PRATO RASO - dinner plate (22)

O PRAZER(ES) . pleasure (12)
O PRAZER A TODO MEU - My pleasure (43)

COM MUITO PRAZER - with pleasure (12)

MUITO PRAZER EM CONHECE.L0 - Very nice to meet you (43)

O PRAZO - time (49)
PRECISAR - to need (16)

O PREQ0 - price (21)
O PRECURSOR(ES) . forerunner (49)
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O PRADIO - building (23)
PREENCHER - to fill in (19)
O PREGO - nail (28)
PREPARAR - to cook (12)
O PRESIDIARIO - convict (55)
A PRESSAO - pressure (16)
PRESTAOES MENSAIS- monthly installments (22)
PRESTAR JURAMENTO - to take the oath (23)

O PRESUNTO - ham (43)
PRETENDER - to intend (44)
PRETO - black (2)
PREVER - to foresee (33)
A PRIMAVERA - Spring (19)
PRIMEIRO - first (19)
O PRIMO - cousin (51)

A PRINCfPIO - at first (37)
PROCEDENCIA - arriving from (29)
PROCURAR - to look for (19) to try (45)

0 PROFESSOR(ORES) . teacher, professor (1)

A PROFUNDIDADE - depth (36)
PROIBIDO - forbidden (9)
PROJETAR - to plan (50)
O PROJETO - plan (51)
PROMETER - to promise (26)
PRONTO - ready (16)
A PROANCIA - accent (53)
O PROSPETO . leaflet (55)
PROVAR - to try (14)

PROXIMO - next (16)
O PUDIM(NS) - pudding (24)
PUXA! - Gee! (13)

A QUADRA . court (45)
QUADRADO - square (34)
O QUADRO - painting (45)
QUAL(AIS) - which (5)
QUALWER (QUAISQUER) - any (50)
QUANDO - when (10)
QUANTO - how much (11)

QUANTO VALF 0." ? How much is 0960
QUANTOS - how many (8)

QUANTOS ANOS TEM ? - How old are
QUARENTA . forty (27)
A QUARTA(-FEIRA) Wednesday (10)
O QUARTEL GENERAL (OS QUARTEIS GENERAIS)
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QUARTO - fourth (27)
O QUARTO - bedroom (19)
QUASE - almost (9)

QUATRO - four (6)

WATROCENTOS - four hundred (11)
QUE - that (9) which (12)

QUE NADA! - nonsense! (11)
QUE VEM - next (24)

QUE TAL ESTA ..? - -What about ....? (31)

0 QUE MAIS? - What else? (18)

QUEBRAR - to break (36)

O QUEIJO . cheese (14)
QUEM - who (10)
QUENTE - hot (19)

O QUEPE - service cap (3)

QUERER - to want (9)
QUERER D1ZER - to mean (34)

QUINHENTOS - five hundred (11)

A OWINTA . estate (48)
A WINTA(-FEIRA) - Thursday (10)

O QUINTAL(AIS) - backyard (23)
QUINTO - fifth (27)

WINZE - fifteen (11)
A OWINZENA - fortnight (28)

A RA00(OES) - ration (1)
A RADIOGRAFIA - X-ray (40)
O RAMO - branch (55)
0 RANCHO - messcall .23)

A RANHURA - slot (55)
O RAPAZ(ES) - boy (29)
RARAMENTE - seldom (34)

RAZOAVEL(EIS) - fair (12)
0 REABASTECIMENTO - refueling (30)

;
resupplying (44)

REALIZAR-SE - to take place (39)
REALMENTE - really (20)
O RECADO . message (29)
RECAUCHWAR . to recap (16)

RECEAR - to fear (47)
RECEBER . to receive,(24)
A RECEITA - prescription (35)
0 RECIBO . receipt (19)
RECOMBINADO- recombined (1)

O RECONHECIMENTO - reconnaissance (38)
A RECORDA00(CES) - memento (17)
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RECORDAR - to remember (55)
RECUAR - to retreat (41)
A REDE - network (46)

o REDENTOR(ES) - redeemer (26)

REDIGIR - to write (50)

A REFEKAO(OES) - meal (14)
o REFE:TORIO messhall (29)
O REPRESCO - soft drink (32)
REGRESSAR - to return (49)

A RAGUA - ruler (25)

o REI - king (27)
O RELAMPAGO - lightning (34)
o RELATORIO - report (26)
o RELOGIO - watch (26) clock (37)

o REMADIO - medicine (35)
o REMMENTE - sender (19)

A RENDA - income (45)
RENDER-SE - to surrender (41)

A REPARTIOO(OES) - department (47)

REPETIR - to repeat (19)
REPRESAR - to dam (50)
REWERER - to apply for (55)
RESOLVER - to decide (20)
A RESPEITO DE . about (49)
RESPONDER . to answer (17)
RESUM1R - to abridge (55)
A RETA - straight line (39)
A RETAGUARDA - rearguard (49)
REVELAR - to develop (17)

O REVAS(ES) . setback (42)
A REVISTA - magazine (21)
A REVISTA DE RECOLHER - retreat (23)

RICO - rich (46)
RIGOROSO - strict (51)
O RIO - river (26)
RIR - to laugh (44)
A RODOVIA - highway (50)
ROMPER - to break through (44)
ROUBAR - to steal (53)
A ROUPA - clothes (25)

A ROUPA DE CANA . bed linen (22)
A ROUPA DE MESA - table linen (22)
AS ROUPAS DE BAIXO - underwear (25)

A RUA - street (19)
RUBRO-NEGRO - red and black (4 )
RUIM(NS) - bad (33)
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O SABADO - Saturday (10)
SABER - to know (11) ; to learn (33)

NAO SEI - I don't know (11)

A SAfDA departilrc (29) ; exit (55)

SAIR - to leave (16)
A SALA - room (17)

A SALA DE AULA - classroom (8)

A SALA DE ESPERA - waiting-room (36)

A SALA DE ESTAR living-room (22)

A SALA DE JANTAR dining-room (21)

A SALA DE VISITA - parlor (33)

A SALADA - salad (14)
O SALDO - balance (22)
SALTAR - to jump (38)

O SALTO - heel (21)

A SAPATARIA shoestore (21)
O SAPATO - shoe (3)

O SARGENT° - sergeant (1)
SATISFEITO . happy (36)

SE - if (11)
A S2CA - drought (34)
A SEQAO(OES) - department (22)

S2L0 - dry (45)
OS SECOS E MOLHADOS - groceries (43)

O StCULO . century (37)
A SEDA - silk (19)
A SEDE DO COMANDO . Headquarters (5)

SEGUINTE . next (23)
SEGUIR - to follow (19) ; to proceed (48)

A SEGUIR - next (32)
A SEGUNDA(-FEIRA) - Monday (10)

SEGURO - safe (19)

O SEGURO . insurance (36)
SEIS - six (8)
SEISCENTOS - six hundred (27)
0 SPLO - stamp (19)
SEM - without (9)

A SEMANA - week (8)
DE DUAS EM DUAS SEMANAS - every two weeks (32)

SEMPRE - always (3)

SENAO - otherwise (23)
0 SENHOR - Mr- you2sir (1)
A SENHORA - wife (6)
SENSATO - sensible (55)
SENSfVEL(EIS) . sensitive (55)

SENTAR-SE . to sit (21)
SENTE-SE Have a seat (11)

A SENTINELA - sentry (5)
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SENTIR - to feel (19)
SER - to be (1)

A NAO SER QUE - unless (39)

A SERRA - chain of mountains (34)

O SERTAO(OES) - wilderness (46)

OS SERVIcOS DE SAODE - Medical Corps (52)

SERVIR - to serve (12)

NAO SERVE - it wontt do (20)

A SESSAO(OES) . show (42)

SESSENTA - sixty (27)
SETE - seven (8)
SETECENTOS - seven hundred (27)

SETEMBRO - September (27)
SETENTA - seventy (13)
SATIMO - seventh (27)

SEU - your, yours (3)

A SEXTA(-FEIRA) - Friday (10)
SEXTO - sixth (27)

SI - you (31)
SIGNIFICAR - to mean (48)

SIM yes (1)
SINTO MUITO L.tm sorry (9)

SO - only (8) ; alone (15)

SOAR - to sound (50)
SOBRAR - to be left over (47)

A SOBREMESA - dessert (14)
SOBRETUDO - mainly (53)
O SOBRETUDO - topcoat (32)

SOBREVIVER - to survive (48)

O SOBRINHO - nephew (52)

A SOCIEDADE DAS NAQOES. League of Nations (49)

0 AIM) - member (45)
0 SOL - sun (36)

O SOLDADO . soldier (3)
O SOLDO - pay (28)

A SOLIDAO(OES) - desert (50)

SOLTEIRO - single (6)
SOLTO - loose (40)
SONFAR - to dream (50)
A :,:=A - soup (23)

h SOPA DE LEGUMES - vegetable soup (14)

SOPRAR - to blow (34)

A SORTE - luck (27)
o SORTIMENTO - assortment (21)

O SORVETE icecream (31)
SOZINHO . alone (10)

SUA - your, yours (3)

A SUBIDA - climb (39)
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SUB1R - to go up (29)
O SUCO DE FRUTAS - fruit juice (35)
A sukIA - Sweden (45)
SUGERIR - to suggest (42)
O sufgo . swiss (40)
SUJO - dirty (16)
0 SUL - south (17)
SUPERLOTADO - overcrowded (45)
A SUPERPfCIE - area (34)
SUSTENTAR - to support (45)

TAL (TAIS) - such (50)
O TALAO(CTS) - slip (17)
OS TALHERES - silverware (22)
TALVEZ - maybe (39)
O TAMANHO - size (21)

TAMBAM - also (2)
TANTO.- so much (42)

TANTO COMO - both and (36) ; as much as (50)

TANTOS COMO - as many as (50)

TAO - as (33) ; such a (34)
TAO COMO - as "" as (50)

O TAPETE - carpet (28)
A TARDE - afternoon, evening (2)
TARDE - late (24)
A TAREPA - task (44)
A TECELAGEM - textile mill (46)
O TECIDO - material (46)
0 TECO-TECO - a small airplane (36)
A TELA - screen (42)
O TELEPONEMA telephone call (37)
O TELEGUIADO - guided missile (25)
A TEMPESTADE - storm (34)
O TEMPO - time (19) ; weather (36)

MUITO TEMPO - long (15)
QUANTO TEMPO - how long (15)
A TEMPO - on time (26)

O TENENTE . lieutenant (1)

O TENENTE-CORONEL (OS TENENTES-CORONAIS) lieutenant-colonel
TER - to have (6) (7)

TER A CERTEZA - to be sure (43)
TER POME - to be hungry (36)
TER RAZAO - to be right (11)
TER SAUDADES - to miss (51)
TER SEDE - to be thirsty (36)
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TER SONO . to be sleepy (51)
TPR VONTADE - to feel like (51)
TENIIAM A BONDADE if you please (24)

A TERQA(-14EIRA) - Tuesday (10)
TERCEIRO - third (27)

O TERQO - third part (27)
O TERNO - suit (24)

A TERRA - land (28) ; place of origin (52)
POR TERRA . on the ground (33)

O TERREMOTO . earthquake (34)
TI - you (31)
O TIJOLO - brick (45)
A TINTA - paint (28)
A TINTURARIA cleaner's (43)
O TIO - uncle (26)
TfPICO - typical (14)
O TIPO - kind (17)
TIRAR - to take, to make (17) ; to take off (19)

O TIRO AO ALVO . shooting practice (30)

A TOALHA . table cloth (24) ; towel (31)

TOCAR - to ring (19)
TODOS - all (3)

TODOS OS DIAS - everyday (8)
TOMAR - to have (14)

TOMAR CAFE . to have coffee (9)

TOMARA QpE - I hope that (39)
TOME! - Here! (11)

A TONELADA . ton (28)
O TOQUE DE SILPNCIO - taps (25)
TORNAR-SE - to become (48)

EM TORNO DE - around (49)
A TORRE . tower (36)
TOSSIR . to cough (19)

O TOUCINHO saltpork (14) ; bacon (21)

0 TRABALHADOR(ES) - laborer (51)
TRABALHAR - to work (23)

A TRADU0.0(010) - translation (49)

TRADUZIR . to translate (45)

O TRAJO - dress (54)
O TRAMPOLIM(NS) - springboard (28)
O TRANSPORTE DE PESSOAL - personnel carrier (38)

A TRAVESSIA - crossing (44)
TRAZER - to bring (10)
O TREM(NS) - train (33)

DE TREM . by train (15)

0 TREM DE ATERRISSAGEM - landing gear (36)

TRPS - three (8)
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TREZENTOS - three hundred (11)
TRINTA - thirty (13)
TROCAR - to change (11)
O TROCO - change (11)
O TROVX000ES) . thunder (36)
A TROVOADA - thunderstorm (34)
TUDO - everything (7)
A TURMA - class (30)

tILTIMAMENTE - lately (46)
tLTIMO - last (17)
ULTRANARINO - overseas (53)
ULTRAPASSAR - to surpass (44)
UM - a; one (1)
UMA - a; one (1)
tNICO - only (28)
O UNIFORME - uniform (3)

O UNIFORME DE CAMPANHA - fatigues (3)
USAR to wear (3) ; to use (11)
tTIL(EIS) - useful (31)
AS UVAS - grapes (43)

AS VAGENS stringbeans (43)
O VALE - valley (34)
O VALE POSTAL (OS VALES POSTAIS) money order (19)
VALER A PENA . to be worth (54)
O VALOR(ES) . worth (49)
VAMOS - Let us (8)

VAMOS EMBORA . Letts go (9)
O VAO(AOS) - span (34)
A VARIANTE - alternate road (39)
VARIOS - several (34)
A VASSOURA - broom (43)
O VAZIO - emptiness (44)
VELHO - old (3)
VENCER - to win (45)
O VENDEDOR(ES) AMBULANTE - hawker (43)
VENDER - to sell (21)
O VENTO - wind (34)

O VENTO DE POPA - tail wind (36)
O VENTO DE PROA . head wind (36)

VER to see (11)
O VERAO( OES) . summer (19)
A VERDADE . truth (9)
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A VERDADE! - Right! (9)
fl VERDADE? - Really? (11)
A VERDADE QUE .".? - Is it true that......? (9)

VERDE(S) - green (2)
VERDE-OLIVA - olive green (5)

VERIFICAR - to check (16)
VERMELHO - red (2)

A VASPERA - eve (45)
O VESTIDO - dress (26)

VEZES - times (24)
As vtus . sometimes (3)

A VIAGEM(NS) - trip (16)
VIAJAR - to travel (16)
A VIATURA . vehicle (38)
A VIDA - life (46)

A VIDA DE QUARTEL - barrack life (30)

O VIDRO - glass (48)
A VILA - small town (45)

O VINAGRE - vinegar (18)
O VINHO - wine (14)
VINTE - twenty (6)

VIR - to come (10)
VIRAR - to turn (32)

A VISITA . visitor (24)
O VISITANTE - visitor (26)
A VISTA - view (39)
A VISTA . at sight (29)

O VISTO - visa (51)
A VITRINA - store window (31)

V1VER - to live (34)
VIZINHO - neighboring (28)

DE VOLTA - back (50)
POR VOLTA DE . around (16)
VOLTAR - to come back (22)
0 VO0 - flight (36)

A VOZ(ES) - voice (27)
EM ALTAS VOZES - shouting (43)
EM VOZ ALTA - aloud (27)

VULGAR(ES) - common (55)
O VULTO - figure (45)

DE XADREZ - checkered (31)
A XfCARA - cup (22)
ZANGADO - angry (45)
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VOCABULARY

ENGLISH - PORTUGUESE

In this vocabulary variable words will normally be regis-

tered under their masculine, singular form.

Irregular plural endings are shown in brackets.

Translations refer to the meaning of the word in a par-ticular.lesson as shown by the number following the word,

A - um, uma (1)

A.P.C. - a cafiaspirina (35)

TO ABANDON - abandonar (33)

ABNORMAL - anormal(ais) (35)

ABOARD - a bordo (47)
ABOUT - arca de (11) ; a respeito de (49)

ABOVE - acima de (46)

TO ABRIDGE . resumir (55)
ABROAD . no estrangeiro (33)

ABSENT - ausente (28)
ACCENT - a promincia (53)
TO ACCEPT - aceitar (28)

ACCIDENT o acidente (51)
ACCIDENTALLY - casualmente (52)

TO ACCOMPANY - acompanhar (36)

ACCOUNT - a conta (21)
SAVINGS ACCOUNT . a conta corrente (27)

ACROBATICS - a acrobacia (51)
ACTION - a aggo(cles) (52)

ACTOR - o ator(es) (42)
ADDRESS . o enderggo (19)

TO ADDRESS . dirigir-se a (36) ; dirigir a palavra a (52)

ADMIRAL o almirante (24)
ADVANCE - o avango (52)

ADVANCED - avangado (48)

AFTER - depois de (14)

AFTERNOON - a tarde (2)

AGE - a idade (29)
AGO - 116 (15)

TO AGREE . concordar (26)

TO AIM - fazer pontaria (30)

AIR - o ar(es) (4)
AIR CONDITIONING o ar condicionado (29)

AIR FORCE - a F8rga Aérea (4)

AIR HOSTESS . a aeromoga (36)

AIR LINE - a linhi aerea (36)
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AIR MAIL - a mala aerea (19)
IN THE OPEN AIR - ao ar livre (45)

IRCRAFT - a aeronave (36)

AIRCRAFT CARRIER o porta..aviOes (33)

IRPORT o aeroporto (36)

IRY arejado (41)
ALL - todos (3)
ALLIED - aliado (52),

ALLIGATOR o jacare (53)
ALMOST - vase (9) ; por,pouco (33)

ALONE - sozinho (10) ; so (15)

ALOUD - em voz alta (27)
ALREADY - ja (7)
ALSO - tambem (2)
ALTERNATE ROAD - a variante (39)
ALTHOUUH embora (39) ; ainda que (39)

ALWAYS - sempre (3)
AMAZON - o Amazonas (34)
AMBUSH - a emboscada (33)
AMERICAN - americano (4)

AMONG - entre (34)
AMPHIBIOUS - anabio (33)
AMUSEMENT - a diversao(6es) (51)
AND - e (3)
ANGRY - zangado (45)
ANNOUNCEMENT - o aviso (36)

ANNOUNCER o locutor(es) (55)
ANOTHER - outro (50)
TO ANSWER . responder (17)
ANT - a formiga (53)
ANTHEM - o hino c51)
ANTIDOTE o antidoto (46)
ANTILLES - as Antilhas (55)

JUN qualquer (quaisquer) (50)
APARTMENT - o apartamento (15)

TO APPLY - concorrer (51)
TO APPLY FOR - requerer (55)

APPOINTMENT - a nomeaggo(6es) (55)
APRIL - abril (27)
ARABIC - o arabe (50)
ARCHAIC - arcaico (55)
ARCHITECT - o arquiteto (51)

ARE - faz (11)
AREA - a area (30) ; a superflcie (34)
ARGENTINE - argentino (26)
ARM - o brago (26) ; a arma (41)

SMALL ARMS - as arms portAteis (41)
ARMOR - a blindagem(ns) (49)
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ARMORED - blindado (49)
ARMY - o exercito (4)
AROUND - por volta de (16) ; em tOrno de (49)

TO ARRANGE - combinar (42)
ARRIVAL - a entrada (29) ; a chegada (33)

TO ARRIVE - chegar (15)

ARTICLE o artigo (17)
ARTILLERY - a artilharia (4)

AS - como (17) ; tgo (33)
AS ... AS - tao como (50)

AS FAR AS na medida em que (49)

AS LONG AS - desde que (39)

AS MANY AS - tantos como (50)

AS MUCH AS - tanto como (50)

AS SOON AS - medida que (53)

AS TO - em materia de (45) ; no que diz respeito a (45)

ASIAN - o asiltico (46)
TO ASK - perguntar (31)

TO ASK FOR - pedir (17)
TO ASK PERMISSION - pedir licenqa (19)

ASSAULT - o assalto (33)
ASSORTMENT - o sortimento (21)
TO ASSURE - assegurar (42)

AT - 'as (10)
ATHLETICS - o atletismo (45)
ATTACHt o adido (26)

ATTACK - o ataque (33)

TO ATTACK - atacar (38)

TO ATTEND - assistir (45)
ATTENDANT . o empregado (16)
ATTENTION - a atengao(5es) (36)
AUDITOR - o contador(es) (55)
AUGUST - ag8sto (27)
AUTOMATIC RIFLE - o fuzil-metra1hadora (os fuzis-metralhadoras)

AUTOMOBILE o automOvel(eis) (46) (54)

AUTUMN - o outono (19)
AVENUE - a avenida (48)

AVERAGE - medio (52)
AVOCADO - o abacate (43)
THE AXIS - o Eixo (46)
THE AZORES - os Agores (51)

BACK - de volta (50)
THE BACK OF THE NECK - a nuca (32)

BACON - o toucinho (21)
BAD - ruim(ns) (33) ; mau (52)



BADLY - mal (35)
BAGGAGE - a bagagem(ens) (29)
BAIT - a isca (24)

BALANCE o saldo (22)
BALL - o baile (39)
BANANA - a banana (43)
BANDIT - o bandido (55)
BANK o banco (27) ; a margem(ns) (30)

BANTAMWEIGHT o pgso-galo (45)
BAR - o bar(es) (52)
BARBECUED MEAT - o churrasco (51)
BARBED WIRE - o arame farpado (30)
BARBER - o barbeiro (32)
BARBERSHOP - a barbearia (36)
TO BARGAIN - pechinchar (43)
BARRACKS - o alojamento (21)

BARRACK LIFE - a vida de quartel (30)

BARRAGE - a barragem(ns) (41)
BASE . a base (52)
BASEMENT - o porao(Oes) (33)
BASIC . bAsico (1)
BASKET - a cesta (26)

BASKETBALL o bola-ao-cesto (45)

BATHROOM - o banheiro (20)

BATTALION o batalhao(6es) (27)
BATTLE . a batalha (44)
BAY - a bala (26)
BAYONET . a baioneta (1)

FIXED BAYONET - baioneta calada (30)
BAZOOKA - a bazuca (1)

TO BE - ser (1) ; estar (6) ; ficar (12)

TO BE CALLED - chamar-se (1)
TO BE COLD . estar com frio (51)
TO BE ENOUGH dar (18) ; chegar (28)

TO BE ENTITLED TO . ter direito a (49)
TO BE HAPPY . alegrar-se (39)

TO BE HOT - estar com calor (51)
TO BE HUNGRY - ter Lome (36) ; estar com Lome (51)

TO BE LEFT OVER . sobrar (47)
TO BE MISSING - fa1tar (50)
TO BE PRESENT - comparecer (43)

TO BE PROUD . orgulhar-se (46)
TO BE SLEEPY - ter sono (51) ; estar com sono (51)

TO BE SURE - ter a certeza (43)
TO BE THIRSTY - ter sgde (36) ; estar com lade (41)

TO BE WORTH - valer a pena (54)
BEACH - a praia (26)
BEANS - 0 feijao(6es) (14)
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BEAUTIFUL - lindo (26) ; belo (28)

WHAT A BEAUTIFUL CAR! - Que beleza de carro! (13)

BEAUTY - a beleza (26)
BEAUTY CONTEST - o concurso de beleza (45)

BECAUSE - porque (9)

BECAUSE OF por ceusa de (25)

TO BECOME - tornar-se (48)
BED - a cama (22)

BED LINEN - a roupa de cama (22)

DOUBLE BED . a cama de casal (22)

BEDROOM - o quarto (19)
BEER - a cerveja (14) ; o chope (30)

BEET - a beterraba (43)
BEFORE - antes de (31)
TO BEGIN - comegar (19)
BEGINNING - 0 inicio (42)
BEHIND - atrAs de (5)
BELGIAN - belga (44)
BELGIUM - a Be1gica (43)
TO BELIEVE . crer (48)

BELL .. a campalnha (19)
TO BELONG . pertencer (41)

BELOW - em baixo (10)
BELT - o cinturgo(6es) (3)
BENCH - o banco (45)
TO BEND . dobrar (31)

BESIDES - a1ils (13) ; a14m disso (18)

BETTER - me1hor(es) (19)
BEYOND - a14m (52)
BICYCLE . a bicicleta (47)
BIGGER - maior(es) (21)
BILL - a nota (11) ; a conta (16)

A LARGE BILL - uma nota grande (11)

BILLION o bi1hgo(6es) (27)
BIRD - a ave (43)
BIRTH - o nascimento (50)
BIRTHDAY o aniversS.rio (26)

BIRTHRATE o indice de natalidade (54)

BITE - a mordedura (46)

BITTER . de amargar (44)
BLACK - preto (2)
BLACKBOARD - a pedra (17)

BLANKET - o cobertor(es) (41)
BLESSING - a bgngao(gos) (26)
BLIND MAN - o cego (42)

BLOCK - o bloco (50)
BLOUSE - a blusa (36)

TO BLOW - soprar (34),
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BLUE . azul(uis) (2)
BOA CONSTRICTOR - a gibOia (54)
BOARDINGHOUSE . a pensgo(8es) (12)

BOAT o barco (28)
BOILED - cozido (45)
TO BOMB - bombardear (38)
BON VOYAGE! - Boa viagem! (30)
BOCK o livro (2) ; a caderneta (27)
BOOKKEEPER . o guarda-livros (54)
BOOKSTORE . a livraria (19)
BOOT - a bota (3)
BOOTH - a cabina (37) ; a barraca (43)

BORDER - a fronteira (34)
BORDERED - banhado (34)
BORING - magador(es) (25)
BOTH - ambos (36)

BOTH AND - tanto como (36)
BOTHER - a magada (54)
TO BOTHER - incomodar (35)

DONtT BOTHER - Ngo se incomode (53)
BOTTLE - a garrafa (18) o frasco (32)

BOTTOM - o fundo (28)
BOX - a caixa (19) o camarote (45)

P.O.BOX - a caixa postal (19)

BOX SPRING - o colchgo(5es) de mnlas (22)
BOXING - o boxe (45)
BOY - o menino (6) o rapaz(es) (29)

BRAKE - o freio (16) o breque (53)
BRANCH - o ram (55)
BRAND - a marca (17)
BRAZILIAN - brasileiro (5)

BREACH - a brecha (44)
BREAD - o pgo(ges) (14)
TO BREAK - partir (17) ; quebrar (36)

TO BREAK THROUGH - romper (44)
BREAKFAST o pequeno almogo (29)
BRICK - o tijolo (45)
BRIDGE - a ponte (34)
BRIDGEHEAD - a cabega de ponte (41)

BR7GHT claro (26) ; berrante (29)

TO BRING - trazer (10)
TO BRING DOWN . derrubar (38)

BRITISH - britgnico (26)
BROILED - assado (24)
BROTHER - o irmgo(gos) (6)
BROTHER-IN-LAW o cunhado (52)
BROWN - marrom(ons) (3) ; castanho (U)
TO BUILD - construir ,(26)



BUILDING o edifIcio (19)
BULLDOZER - a mkuina empurradora de terra (50); a maquina de

BUNKER - a casamata (41) terraplanagem (51)

BURMA - a Birmania 03)
BUS . o tnibus c.os onibus) (11)

BY BUS - de onibus (15)

BUSHMAN - o bosquimano (55)

BUSINESS o negOcio (52)
BUT - mas (4)
BUTTER - a manteiga (14)
TO BUY - comprar (11)

TO BUY ON CREDIT . comprar a prestaggo (22)

BY - por (8)

CABBAGE - a couve (43)
CABIN - a cabina (36) o camarote (52)

CABIN-BOY o camaroteiro (52)

CAKE - o bolo (45)

TO CAtt chamar (28); avisar (35) ligar (47)

CAMERA - a aquina fotogrAfica (17)1

CAMOUFLAGE - a camuflagem(ns) (33)
CAMP - o acampamento (25)

CAMPAIGN - a campanha (44)
CAN . poder (11)
CAN - a lata (18)
CAN-OPENER . o abrldor de lata (54)

CANADIAN - canadense (50)
CANDY - a bala (18)
CANOE - a canoa (53)
CANTEEN - o cantil(is) (25)
CAP - o bone (25)

FATIGUE CAP - o bond de servigo (25)

SERVICE CAP . o quepe (3)

CAPE VERT - Cabo Verde (55)

CAPITAL - a capital(ais) (19)
CAPTAIN . o capitgo(ges) (1)
CAPTION - a legenda (42)
TO CAPTURE . capturar (41) ; aprisionar (47)

CAR - o carro (10)
BY CAR . de carro (10)

CARAVEL - a caravela (55)
CARD - a carta (46)
CARDINAL - o cardeal(ais) (51)
CARE - o cuidado (26)
CARGO . a carga (36)
CARNIVAL - Carnaval (26)
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CARPET - o tapete (28)
CARROT - a cenoura (43)

TO CARRY - carregar (25)
CARTOON - o desenho animado (42)
TO CASH - descontar (27)
CASHEW - o caj4 (53)
CASHIER'S - a caixa (17)
CAST - o e1enco (42)
CASTLE - o castelo (54)

CATHOLIC - catekico (19),
CATTLE-RAISING - a pecuaria (46)

CEMENT - o cimento (45)
CENT - o centavo (11)
CENTIMETER o centImetro (28)
CENTURY - o selcu10 (37)
CERTAIN - certo (49)
CHAIN OF MOUNTAINS . a serra (34)

CHAIR - a cadeira (2)
EASY CHAIR - a poltrona (22)

CHAMIJONSHIP o campeonato (45)
CHANGE - o tr(ico (11) ; a mudanga (34)
TO CHANGE trocar (11) mudar (16)
CHAPTER - o capItulo (27)
CHARACTER - o,genio (26)

TO CHARGE por na conta (21) ; cobrar (27)

CHAUFFEUR . o chofer(es) (43)
CHAYOTE o chuchu (43)
CHEAP - barato (19)
TO CHECK - verificar (16)
CHECK - a conta (24) o cheque (27)
CHECKERED - de xadrez7(31)
CHEESE - o queijo (14)
CHESTNUT - a castanha (28)
CHICKEN - a galinha (43)
CHILD - a criança (21)
CHILDREN . os Mhos (6) os meninos (7 )

CHILL - o calafrio (35)
CHINA - a louga (22)
CHINESE - chines(eses) (19)
TO CHOOSE - escolher (18)
CHRIST - Cristo (26)
CHRISTMAS - o Natal. (25)
CHURCH - a igreja (19)
CIGAR - o charuto (43)
CIGARETTE - o cigarro (9)

CITIZEN - o cidadao(aos) (55)
CITY - a cidade (16)
CIVILIAN o civil(is) (4)
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4.101,

IN CIVILIAN CLOTHES - h paisana (43)

CLASS - a aula (10) ; a turma (30)

CLASSMATE - o colega (6)

CLASSROOM - sala de aula (8)

CLEAN - 1impo (16)
TO CLEAN - 1impar (32)
CLEANER'S - a tinturaria (49)
CLERK - o empregeado (19) o caixeiro (24)

CLIENT - o fregues (43)
CLIMATE - o clima (31)
CLIMB - a suoida (39)
CLOCK - o relOgio (37)
CLOSE - approximado (41)

CLOSE ORDER - a ordem unida (25)

TO CLOSE - fechar (32)
CLOSET . o armArio (20)
CLOTH - o pano (28)
CLOTHES - a roupa (25)
CLOTHES HANGER - o cabide (41)
CLOUD - a avem(ns) (36)
CLOUDY - nublado (36)

CLUB o clube (12)
CO-PILOT - a co-pi18to (36)
COAST - a costa (34)
COASTAL - costeiro (34)
CCCKTAIL o coquetel(eis) (47)
COCOA o cacau (55)
CODFISH DINNER - a baca1hoada (29)
COFFEE - o cafe (9)
COFFEE-POT - o bule de cafe (22)
COIN --a moeda (11)
COLD - o frio (19)
TO COLLABORATE - co1aborar (52)
COLLECTION - a colegao(Oes) (19)
COLONEL - o corone1(eis) (1)
COLOR - a c8r(es) (2) colorido (17)

WHAT COLOR? . de que cor?.(2)

COLORFUL - colorido (43)
COLUMN - a coluna (38)
COMB - o pente (32)
COMBAT - o combate (33)

TO COME - vir (10) .

TO COME BACK . volter (22)
TO COME CLOSE - aproximar-se (51)

COMFORTABLE - cOmodo (53)
TO COMMAND - comandar (48)
COMMON - comum(ns) (457 ; vulgar(es) (55)
COMMUNICATICN . a comunicagao(oes) (52)
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COMMUNIST - comunista (55)
COMPANY - a companhia (27)
COMPARABLE - compar4ve1(eis) (31)
CONDUCTOR - o chefe do trem (37)
CONFECTIONERtS STORE - a confeitaria (31)

CONFERENCE - a confergncia (26)

TO CONFIRM - confirmar (49)
CONGRATULATIONS - os parab4ns (47)
CONNECTION - a 1igaggo(6es) (46)

CONSEQUENTLY portanto (47)
CONSERVATIVE - conservador(es) (17)
CONSULATE - o consulado (52)

CONSUMPTION o consumo (46)

CONTACT - o contato (53)

ON THE CONTRARY - pelo contario (9)
CONTRIBUTION - a contribuicao(Oes) (28)

CONVERTIBLE o conversIvel(eis) (25)

CONVICT o presidittrio (55)

TO COOK - preparar (12)

COOL.- fresco (31)

TO COORDINATE - coordenar (41)
CORPORAL - o cabo (1)
CORPS - o corpo (49)
CORRECTLY - corretamente (31)
CORRESPONDENCE . a correspondgncia (49)

COSMOPOLITAN - cosmopolita (26)

TO COST - custar (13)
COTTON - o a1godao(6es) (19)
TO COUGH - tossir (19)
TO CUNT contar (8)
COUNTER - o ba1cao(oes) (36)

COUNTER-ATTACK o contra-ataque (49)

TO COUNTER-ATTACK contra-atacar (41)
COUNTRY - a pals(es) (26)
COURSE - a curso (15) ; a pista (25)

COURT - a quadra (45) o tribunal(ais) (51)

COURT MARTIAL - o conselho de guerra (55)

COURTEOUS - afAve1(eis) (26)

COUSIN o prima (51),

COVER - a cobertura (38)
TO COVER - cobrir (45) ; percorrer (39)

COVERAGE . a cobertura (45)
TO COVET - ambicionar (45)

CRAB SOUFLA - a fritada de caranguejo (24)

CRANE - o guindaste (50)
CREAM - o creme (43)
CREAM-COLORED - creme (28)

CRIMINAL o criminoso (45)
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TO CROSS - atravessar (32) ; cruzar (44)

CROSSING o cruzamento (41) ; a travessia (44)

TO CRY - chorar (28)
TO CRUSH - esmagar (44)
CUCUMBER - o pepino (43)
CULTURE - a cultura (40)

CUP - a xlcara (22) ; a chSvena (53)
CURRENT - a corrente (28)

CURTAIN - a cortina (28)
CURVE - a curva (39)
CUSTOMS - a alfgndega (45)
TO CUT - cortar (32)

CYLINDER o cilindro (28)

DAILY - o diArio (32)
DAIRY PRODUCTS . os laticinios (43)
TO DAM - represar (50)

DAMP 7. a humidade (39)

TO DANCE . dangar (26)
DANGEROUS - perigoso (36)

DARK - escuro (21)
DATA - os dados (53)
DAUGHTER - a filha (6)
DAUGHTER-IN-LAW - a nora (17)

DAWN - o amanhecer (42) ; a madrugada (43)

DAY - o dia (15)
A DAY por dia (8)
THE DAY AFTER TOMORROW - depois de amanha (43)

THE DAY BEFORE YESTERDAY - anteontem (20)

DAZZLING . deslumbrante (48)

DEAD - morto (45)
TO DEAL WITH . encarregar-se (36)

DEATHRATE o Indice de mortalidade (54)

DECEMBER - dezembro (17)

TO DECIDE - decidir (40) ; resolver (20)

DECK - a coberta (52)

TO DECLARE - declarar (51)
DEFEAT - a derrota (44)
DEGREE - o graut.(28)
DEMI-SEC - mio-sgco (24)
DEMOCRAT . o democrata (19)
DENMARK - a Dinamarca (55)

DENTIST o dentista (40)
DEPARTMENT . a segao(Ses) (22) ; a repartigio(Fies) (47)

DEPARTURE - a salda (29) ; a partida (36)

DEPTH - a profundidade (36)
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TO DESCRIBE - descrever (20)
DESERT - a so1idao(6es) (50)
DESIGNATION - a designagao(8es) (46)
DESSERT - a sobremesa (14)
DESTINATION - 0 destino (29)

TO DESTROY . destruir (38)
DETAIL - o detalhe (38)

TO DEVELOP - revelar (17)
DEVELOPMENT - 0 desenvolvimento (40) o aperfeigoamento (47)

DEVIL - 0 dem8n3.o (44)
DIALECT - a dialeto (55)

DIALOGUE o dikogo c1)
DICTIONARY - a dicionario (5)
TO DIE - morrer (28)
DIFFERENT - diferente (34)
DIFFICULT - difIci1(eis) (11)
DIFFICULTY - a dificuldade (28)
TO DIG - cavar (30)
DINING-ROOM - a sala de jantar (21)
DINNER o jantar (24)
DIPLOMATIC - dip1omatico (51)

DIPLOMATIC CORPS . o corpo diplomitico (39)
DIRECTION - a direggo(5es) (38)
DIRTY - sujo (16)
DISCOUNT o desconto (51)
TO DISCOVER - descobrir (28)
DISH - o prato (12)

SPECIAL DISH - a especia1idade (24)
DISTANT - afastado (52) ft

DISTRICT o bairro (26)
TO DIVIDE - dividir (28)
DIVISION - a divisao(ies) (52)
TO DO - fazer (16)

DGES IT? - Pois nao? (13)
IT WON'T DO - Nao serve (20)

DOCK - a doca (53)
DOCTOR - o medico (19)
DOCUMENT o documento (29)
DOG o cachorro (22)
DOLLAR - 0 d6lar(es) (11)
DOOR - a porta (2)
DOUBT - a divida (26)
DOWN GRADE . a descida (39)
DOWN PAYMENT - a entrada (22)
DOZEN - a azia (18)
DRAGOON - o draggo(6es) (51)
DRAWER - a gaveta (21)
TO DREAM . sonhar (50)
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DRESS - o vestido (26) ; o trajo (54)

DRINK - a bebida (25)
SOFT DRINK . o refrgsco (32)

TO DRINK - beber (14)
TO DRIVE - guiar (52)
DRIVING LICENSE - a carteira de motorista (27)

DROUGHT - a sgca (34)
DRY - sgco (45)
TO DUB - dobrar (42)
DUCK - o pato (43)
DURING - durante (17)
DUST - a poeira (44)
DWELLING - a habitaggo(Ses) (48)

EACH - cada (49)
EARTHQUAKE - o terremoto (34)
EAST - o 1este (34)

EASY 7 fAcil(eis) (11)
TO EAT - comer (12)
ECHELON - o esca1go(6es) (41)
ECONOMICAL - econOmico (13)
EGG - o ovo (18)
EIGHT - oito (8)

EIGHT HUNDRED - oitocentos (27)
EIGHTEEN . dezoito (27)
EIGHTY - oitenta (27)
EIGTH oitavo (27)
ELEVATOR o elevador(es) (29) o leme de profundidade (36)

ELEVEN - onze (27)
ELEVENTH . decimo-primeiro (27)
EMBASSY - a embaixada (26)
EMPEROR . o imperador(es) (27)
EMPTINESS - o vazio (44)
END - o fim (fins) (17)
TO END . acabar (19)
ENEMY - o inimigo (33)

ENGAGEMENT o compromisso (26)

'ENGINEER o engenheiro (28)
ENGLAND - a Inglaterra (19)

ENGLISH o ing1gs (1)
ENOUGH bastante (16)
ENORMOUS - enorme (26)

ENSIGN- c guarda-marinha (24)
TO ENTER - entrar (17)
ENTRENCHING TOOLS - as ferramentas de sapa (SG)

TO ENTRUST TO . confiar a (51)
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ENVELOPE o envelope (19)
ENVOY - o legado (51)
EQUATOR o Equador (34)

EQUIPMENT - o equipamento (37)
ERASER - a borracha (25)
TO ESCAPE - fugir (39)
ESTATE - a quinta (48)
EUROPEAN - o europeu (55)

EVE - a vdspera (45)
EVEN - mesmo (49)

NOT EVEN IF - nem que (39)

EVENING - a tarde (2)
EVERYTHING - tudo (7)
EVERYDAY - todos os dias (8)

TO EXAMINE - examinar (35)
FOR EXAMPLE - por exemplo (53)
EXCELLENT - 6timo (12)
EXCEPT - exceto (27) menos (34)
EXCEPTION - a exeggo(oes) (34)
EXCUSE ME - desculir (1) ; com licenga (43)

EXERCISE o exercicio (1)
EXHIBITION - a exposigao(aes) (45)
EXIT - a salda (55)
EXOTIC - exkico (53)
TO EXPECT . esperar (29)

TO EXPEL - expulsar (48)
EXPENSIVE - caro (12)

EXPERT o perito (55)
TO EXPLAIN . explicar (52)
EXPLORER - o explorador(e9 (37)
EXPOSURE . a exposigaoceies (17)

EYES os olhos (26)

FACTORY - a f6brica (34)
FAILURE - o fracasso (49)
FAIR - razo4vel(eis) (12)
TO FALL - cair (38)
FAMILY - a familia (7)
FAMOUS famoso (31)
FAN o fa (45)
PAR - longe (5)
PARE - a passagem(ns) (33)
FARM - a fazenda (37)
FARMER - o fazendeiro (36)
FARTHER ON - adiante (19)
FASHION - a moda (31).
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FAST - r6pido (19) ; depressa (52)

FAT - gordo (26)
FATIGUES - o uniforme de campanha (3)

FAVOR - o favor(es) (29)
TO FEAR - recear (47)
FEBRUARY - fevereiro (27)
TO FEEL - sentir (19)

TO FEEL TA.,IKE estar com vontade (51) ; ter vontade (51)

FENCE - a cerca (30)
FERTILE - ferti1(eis) (34)
TO FETCH - ir buscar (16)
FEVER - a febre (19)
FEW - poucos (7)
FIELD - o campo (33)
FIFTEEN - quinze (11)
FIFTH - quinto (27)
FIFTY - cinquenta (18)
TO FIGHT - 1utar (41)
FIGHTER-BOMBER o caga-bombardeiro (38)

FIGURE o vulto (45)
TO FIGURE OUT - fazer a conta (28)
FILING CABINET o fich6rio (5)
TO FILL - encher (21)

TO FILL IN - preencher (19)
FILM - a fita (25) ; o filme (42)
TO FIND - achar (20) ; encontrar (22) ; dar com (54)

FINE - ótimo (5) ; bem (8)

FINE THANKS - bem obrigado (5)

TO FINE - multar (48)
TO FINISH - acabar (26)
FIRE - o fogo (38)

FIREMAN - o bombeiro (55)
FIREPLACE - a lareira (41)
FIRE POWER - a potgncia de Logo (49)
FIREWORKS - os Logos de artificio (51)

FIRST - primeiro (19)
ATIABIRST - a trincipio (37)
TIRST TIME - a estreia (45)

FISH - o peixe (43)
TO FISH - pescar (48)
TO FIT - ajustar (31)
FIVE - cinco (6)
FIVE HUNDRED - quinhentos (11)
FLAME - a chama (38)

FLAME-THROWER - o 1anga-chamas (41)

TO FLANK - f1an9uear (51)
FLARE - o artificio iluminante (33)
PLAT TIRE . o pneu furado (42)
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FLEXIBiL1TY - a flexibilidade (41)
FLIGHT - 0 Goo (36)
TO FLOAT ko, flutuar (51)
FLOOR - 0 andar(es) (27) ; o chio(ioS) (33)

PLOWER m a flor (as fl8res) (28)

PLIJ - a gripe (35)
FOG - a neblina (28) ; o nevoeir0 (34)

TO FOLLOW seguir (19)
FOOD - a comida (12)
FOODSTUFFS - os eneros alimenticios (18)

FOCW o p4 (28)
ON FOOT - a p4 (10)
FOOTWEAR - a calgado (21)

POR para (17)
FOR THE . polo (9),
FOR SIX YEARS - h seis anos (6)

FORBIDDEN - proibido (9)
TO FORCE - forgar (41)

FOREIGN estrangeiro (26)
FOREIGNER - o estrangeiro (26)
FORERUNNER . a precursor(es) (49)

TO FORESEE prever (33)

TO FORGET - esquecer-se (36)

PORK - o garfo c24)
FORM - o formulario (19) ; a ficha (27)

PORT - o forte (55)
FORTIFICATION - a fortificaga0(6es) (41)
FORTNIGHT - a quinzena (28)
FORTUNATELY - felizmente (26)
FORTUNE - a fortuna (13)
FORTY - quarenta (27)

FOUNDER o fundador(es) (26)
FOUR - quatro (6)

FOUR HUNDRED - quatrocentos (11)
FOURTEEN - quatorze (27)

FOURTH - quarto (27)
FREE - livre (45)

FRENCH - francgs(eses) (18)
FRIDAY - a sexta(-feira) (10)
FRIED - frito (45)
FRIEND . o amigo (15)
FRONT - a frente (21)
IN FRONT OP - em frente de (5)

FROST - a geada (34)
FRUIT - as frutas (24)

FRUITJUICE o suco de frutaa (35)

FULL - cheio (31)

IN FULL por extenso (29)
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1
TO FULLPILL desempenhar-se (44)
FUNNY - engragado (25)
FURNISHED - mobiliada (20)
FURNITURE - os mOveis (22) ; a mobllia (22)
FUSELAGE - a fuselagem(ns) (36)

G-2 OFFICER . a oficial da 2a Segio (38)
GALLANTRY - a bravura (55)
GALLEON - o ga1eao(6es) (55)
GALLEY - a copa (36)
GALLON - o ga1ao(6es) (13)
GALOSHTS - as galochas (21)
GAME - a partida (45) ; o jho (45)
GARAGE - a garagem(ns) (5)
GARDEN - o jardim(ns) (15)
TO GARGLE - gargarejar (35)
GAS STAION o posto de gasolina (16)
GASOLINE - a gaso1ina (13)
GATE o portao(6es) (5) ; a entrada (36)
GAY - alegre (26)
GEE! - Puxa! (13)
GEM - a pedra preciosa (37)
GENERAL - o general(ais) (1)
GENERAL STAFF o estado-maior (os estados-maiores) (38)
GENERALLY SPEAKING - de uma maneira geral (34)
GENTLEMAN o cavalheiro (33)
GEOGRAPHY a geografia (28)
GERMAN - alemao(aes) (18)
GERMANY - a Alemanha (43)
TO GET - arranjar (11) ; obter (19)

TO GET BETTER - me1horar (35)
TO GET LOST - perder-se (35)
TO GET MAD ficar danado (25)
TO GET MARRIED - casar-se (36)
TO GET USED - acostumar-se (30)
LET'S GET TO WORK! - Mgos a obral (30)

GIRL - a menina (6) ; a moo (42)
TO GIVE - dar (11)
GLAD TO MEET YOU - Muito prazer (1)
GLASS - o copo (19).; o vidro (48)

LIQUEUR GLASS - o cLice (22)
GLASSES - os Oculos (26)
GLOVE - a luva (3)
TO GO - ir (10) ; dirigir-se (36) ; decorrer (38)

TO GO AWAY - ausentar-se (43).
TO GO DOWN - descer (32)
TO GO FOR A TRIP - dar um passeio (41)
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TO GO UP - subir (29)
LET/S GO - Vamos embora c9) Vamos indo (12)
I'D BETTER GET GOING - J. you indo (10)
I/M GOING NOW - TA You inch) (6)

GOAL - o gol(es) (45)
GOLD - o ouro (26)
G00101 bom (1) ; boa (2)

GOOD AFTERNOON - Boa tarde (2)
GOOD EVENING - Boa tarde (2)
GOOD LUCK! Muitas felicidades! (43) B004 sortel (53)
GOOD MORNING - Bom dia (1)

GRAM - o grama (28)
GRAMMAR - a gramAtica (29)
GRANDCHILDREN os netos (17)
GRAPES - as uvas (43)
GRAY - cinzento (13)
GREATLY - em grande escala (52)

GREEN - verde (2)
TO GREET - cumprimentar (36)
GRENADE - a granada (1)
GROCERIES - os secos e molhados (43)
ON THE GROUND - por terra (33)
TO GROW - crescer (46)
GUAVA PASTE - a goiabada (14)
GUEST - o convidado (42)
GUIDED MISSILE - o teleguiado (25)
GUINEA - a Guill4 (55)
GULF o golfo (55)

HAIL - a chuva de pedra (36) o granizo (36)
HALF - meio (18) ; a metade (27)
HALFCASTE - o mestigo (55)
HALFMOON - a meia-lua (51)
HALL - o corredor(es) (32)
HAM - o presunto (43)
HAMMER . o martelo (50)
HAND - a mao(aos) (17)

HAND-TO-HAND corpo-a-coreo (41)
SECOND HAND - de segunda mao (16)

TO HAND - entregar (17)
HANDKERCHIEF - o lengo (19)
TO HANG UP . desligar (43)
TO HAPPEN - acontecer (49)
HAPPY - contente (19) ; feliz(ess) (32) ; satishato (36)

HARD - duro (44) ; penoso (52)
HAT - o chapéu (3)
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TO HAVE - ter (6) tomar (14)
TO HAVE IT SENT - mandat tevar (18)

HAVE A SEAT - Sente-se (11)
I'LL HAVE ONE - Aceito (9)

HAWKER - o vendedor(es) ambulante (43)

HE - gle (3)
HEAD - a cabega (40) o chefe (51)

HEADACHE - a dor de cabega (35)
HEADQUARTERS - a sede do comando (5) o qusirtel general (os

TO HEAR - ouvir (19) quarteis generais) (38)

BY HEART . de cor (32)

HEAT - o calor (19)
TO HEAT - aquecer (28)
HEATER - o aquecedor(es) (28)
HEAVY - pesado (31)
HEEL - o salto (21)
HEIGHT - a altura (34)
HELMET - o capacete (25)
TO HELP - ajudar (46)
HER - dela (6)

HERE aqui (7)
HERE - Tome (11)
HERE YOU ARE - Aqui tem (11) ; Aqui esti (11)

HII 016I (3)
HIGH - alto (20)
HIGHSCHOOL - a escola secundiiria (24)

HIGHWAY - a estrada de rodagem (39) ; a rodovia (50)

HIGHWAYMAN - o cangaceiro (42)

HINTERLAND o interior(es) (34)
HIS - ale (6)
TO HIT - acertar (30) atingir (38)

HOLD - o por:to(8es) (52)
HOLIDAY - u feriado (36)
HOME - a casa (8)

AT HOME - em casa (7.)

HOME TOWN - a cidade natal (33)
HOMEWORK - os deveres de casa (22)

HONEST - honesto (52)
IN HONOR OF - em homenagem a (26)

TO HOPE - esperar (39)
I HOPE THAT .4.0 Tomara que (39)

LET US HOPE THAT . Oxall . (39)

HORSE-RIDING - o hipismo (45) ; a equitaggo (53)

HOSPITAL - o hospital(ais) (35)
HOSTILITIES - as hostilidades (52)
HOT - quente (19)
HOTEL . o hotel(eis) (29)
HOUR - a hora (15) ,
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HOUSE - a casa K8)
HOUSE OF 'REPRtSENTATIVES - a Cgmara de Deputadof, (48)

HOUSEWIFE - a dona de casa (43)

HOW - comdt
HOW ARE YOU?,- Como vai? (1) ; Como vio? (8)

HOW LUNG - Ha quanto tempo (6) ; quanto tempo (15)

14011R HOW LONG - Por quanto tempo (15)

HOW MANY - quantos (8)

HOW MUCH - quanto (11)

HOW MUCH IS WORTH? Quanto vale ....? (11)

HOW OLD ARE ".. Quantos anos tgm o", (6)

HULLABALOO - a algazarra (43)
HUNCH - o palpite (44)
ONE HUNDRED - cem (11)
HURRICANE - o furacao(6es) (34)
TO HURT - doer (35)
HUSBAND . o marido (6)

I - eu
I.D. CARD - a carteira de identidade (27)

A
ICE - 0 gel() (29)

ICECREAM o sorvete (31)
ICED - gelado (19)
IF - se (11)
ILLITERACY - o analfabetismo (50)
IMMEDIATELY - imediatamente (35)
IMMIGRANT - o imigrante (40)
IMPORTANT - importante (28)

IMPOSSIBLE - imposs;fve1(eis) (11)
IN - em (1)

IN THE - no (8)
INCH - a polegada (28)

i
INCIDENTALLY (» alias (51)
TO INCLUDE - incluir (29) abranger (46)

INCOME - a renda (45)

INDIAN o Indio (37)
INFANTRY infantaria (4)
TO INFORM ABOUT - p6r a par (47)
INFORMATION - as informac&s (19)
INHERITANCE - a heranga (47)

INSIDE - dentro (19)
INSTRUCTOR . o instrutor(es) (26)
INSURANCE - o seguro (36)
TO INTEND . pretender (44)
INTENSE - intenso (34)
INTEREST . o juro (27)
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INTOXICATED - embriagado (55)
TO INTRODUCE - apresentar (53)
TO INVADE - invadir (48)
INVASION - a invasao(6es) (44)
TO INVITE - convidar (24)
INSIDE - dentro de (5)
ISLAND - a ilha (48)
ITALIAN - italiano (40)
ITALY - a Itgllia (51)

JACKET - o palet6 (19)
COMBAT JACKET - o blusio(6es) (3)

JANUARY - janeiro (17)
JAPAN - 0 Japao 05)
JAPANESE - japones(6ses) (19)
JEEP - o jipe (1)
JERSEY - a camisa (45)
JOB - o emprggo (51)
JOKE a brincadeira (26)
TO JOIN - ligar (39)
JULY - julho (27)
TO JUMP - saltar (38)
JUNE - junho (24)
JUNK - o junco (55)
JUST - logo (19)

TO KEEP - guardar (29)
KHAKHI o caqui (3)
TO KICK - chutar (45)
KICK-OPP . bola-ao-centro (45)
TO KILL - matar (45)
KILLED - morto (45)
KILO - o quilo (18)
KILOMETER - o quilOmetro (28)
KIND - a marca (11)

ALL KINDS - todos os tipos (12)
KING - o rei (27)
KITCHEN - a cozinha (20)
KNEEGUARD - a joelheira (45)
TO KNEEL ajoelhar (30)
KNIFE - a faca (24)
TO KNOCK - bater (52)
TO KNOW - saber (11) ; conhecer (16)

I DONIT KNOW - Nao.sei (iA)
KOREAN - o coreano (50)
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LABORER - o ttabalhador(es) (51)
LAKE - o lago (51)
LAND - a terra (28)
TO LAND - aterrissar (28) ; desembarcar (36)
LANDING o desembarque (44)

LANDING GEAR - o trem de aterrissagem (36)

LANDSCAPE - a paisagem(ns) (39)
LANE - a pista (39)
LANGUAGE - a lIngua (15)
LARGE - grande (18)
LAST - Ultimo (17)
TO LAST - durar (38)
LATE - tarde (24) atrasado (37)
LATELY - altimamente (46)
LATIN - 0 latim (53)
LATIN-AMERICAN o latino-americano (49)
TO LAUGH - rir (44)
LAUGHTER - as gargalhadas (26)
TO LAUNCH - lancar (33)
LAW - a lei (45)
LAWYER - o advogado (26)
TO LEAD - guiar (41)
LEADER - o comandante (38)
LEAFLET o prospeto (55)
LEAGUE OP NATIONS - a Sociedade das Nagaes (49)
TO LEAN - encostar (45)
TO LEARN - aprender (15) ; saber (33)
AT LEAST - pelo menos (51)
LEATHER o couro (19)
TO LEAVE - sair (16) partir (17) deixar (29)
LECTURE - a palestra (28) ; a confergncia (55)
TO THE LEPT - a esquerda (5)
LEFT PACE! Esquerda volver! (25)
LEGIBLE . legfvel(eis) (27)
TO LEND - emprestar (31)
LENGTH - o comprimento (34)
LESS - menos (54)
LESSON - a liqgo(6es) (18)
TOT,ET deixar (18)

TO LET KNOW - avisar (43)
LET US - Vamos (8)

LETTER - a carta (19)
AIR MAIL LETTER - a carta aerea (19)

LETTUCE . a alface (14)
LEVEL - o nlvel(eis) (46)
LIBERTY - a liberdade (33)
LIBRARY - a biblioteca (48)
LIEUTENANT o tenente (1)
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LIEUTENANT-COLONEL o tenente-coronel (os tenentes-corodis)

LIFE - a vida (46) (7)

LIGHT - a luz(es) (36)
TO LIGHT acender (41)
LIGHTER mi o isqueixo (9)
LIGHTNING o relampago (34)

LIKE - como (3)
LIKE THIS - assim (32)

TO LIKE - gostar de (11)
LINEN - o linho (31)
LINES - as linhas (38)
LISBON - Lisboa (51)
LISTENER - o auditor(es) (55)
LITER - o litro (13)
A LITTLE - um pouco (8)

TO LIVE - morar (12) ; viver (34)
LIVING-ROOM - a salt% de estar (22)

LOADING - a carga (50)
LOAN - o empr4stimo (27)
LOBSTER - a lagosta (24)

TO LOCATE - localizar (38)
LOCATION o local(ais) (20)
LONDON - Londres (31)

LONG - longo (26) ; comprido (31)

LONG - h. muito tempo (7) ; muito tmepo (15)

TO LOOK - olhar (24)
TO LOOK AT - olhar para (31)
TO LOOK FOR - procurar (19)
TO LOOK ON - dar para (29)

LOOSE - folgado (21) ; s81to (40)

TO LOOSEN - alargar (31)
LORENZO MARQUES - Lourengo Marques (55)

TO LOSE - perder (28)
LOSS - a perda (38)
A LOT - muito (7)
LOUDSPEAKER o altofalante (36)
TO LOVE - amar (36)

LOW - baixo (51)
TO LOWER - baixar (43)
TO LUBRICATE - lubrificar (16)
LUCK - a sorte (27)
LUNCH - o a1m8go (12)
TO LUNCH - almogar (12)
LUNCHEON - o almko (26)
LUXURY - o luxo (13)



MACAO - 116tau (55)
m4CHETE o facgo(6es) (53)
mAcnut .... a mkuina (46)

MACHIN11.41GUN - a metralhadora (30)

PROCESSING MACHINE - a mAquina de benificiar (46)

MAb louco (44)
MAGAZINE - a revista (21)
MAID - a empregada (18)
TO MAIL A LETTER - p8r uma carta (no correio) (19)

MAINLY - sobretudo (53)
MAINTENANCE - a manutengao(Ses) (36)
MAJOR - o major(es) (1)
MAJORITY - a maioria (46)
TO MAKE - fazer (18) ; tirar (17)

TO MAKE AN APPOINTMENT - marcar hora (40)
TO MAKE GOOD USE - aproveitar (47)
MAKE YOURSELF AT HOME - Nio faca ceriamta (14)

MAN - o homem(ens) (18)
TO MANAGE conseguir (33)
MANAGER - o gerente (20)
MANEUVER - a manobra (33)
TO MANEUVER - manobrar (30)
MANGO . a manga (43)
MANICC - a mandioca (53)
MANUFACTURE . a fabricaggo(ties) (46)
TO MANUFACTURE - fabricar (46)
MANY - muitos (2)
MAP - o mapa (2)
MARBLE - o mArmore (51)
MARCH - marco (27)
TO MARCH . marchar (25)
MARINE - o fuzileiro naval(ais) (51)
MARITAL STATUS - o estado civil (29)
MARKET - o mercado (43)

OPEN AIR MARKET - a feira (43)
MARRIED - casado (6)

MARVELCUS marwvilhoso (26).
MASCNRY - a cantaria (48)
MATCH - o asforo (9) o encontro (45)
MATERIAL . o\tecido (46)
MATERIEL - o material beslico (47)
AS A MATTER OF FACT.. alitts (24)
NO MATTER HOW LITTLE - por menos que (39)
NO MATTER HOW MUCH . por mais que (39)
MAST - c mastro (23)
MAY - maio (27)
MAYBE - talvez (39)
ME - mim (31)
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WITH ME comigo (12)
MEAL - a refeigao(5es) (14)
TO MEAN querer dizer (34) ; significar (48)

IN THE MEANWHILE - entretanto (36)
MEASURE - a medida (28)

TO MEASURE - medir (28)
MEAT . a carne (14)

MEAT SAUSAGE - o chourip; a lingutca (43)

JERKED MEAT - a carne seca (43)

MECHANIC o mecgnico (36)
MECHANIZED mecanizado (52)
MEDICAL CORPS . os servigos de satide (52)

MEDICINE o rem4dio (35)
TO MEET . encontrar (24) ; conhecer (24) ; espeArar (48)'

VERY NICE TO MEET YOU - Muito prazer em conhece-10 (43)

MELTED - derretida (24)
MEMBER - o membro (33) o sOcio (45)

MEMENTO - a recordagao(oes) (17)
MERCHANDISE - a mercadoria (55)
MESSAGE - o recado c29)

MESSHALL o refeitorio (29)
METER - o metro (28)
MEXICAN - mexicano (42)
MIDDLE - o meio (27) ; os meados (37)
MILE - a milha (13)
MILK - o leite (9)

MILLION - co mi1hao(6es) (27)
MILLIONAIRE - mi1ion6rio (28)
MINE - o meu (3)
MINE - a mina (33)

MINISTRY o ministerio (26)
MINUTE - o minuto (12)
MIRROR - o espelho (31)
TO MISS - perder (47) ; estar com saudades (51) ; ter saudades

MISSING . desaparecido (52) (51)

MISSION - a missao(ies) (38)
MOBILITY - a mobilidade (49).

MODEL - a novidade (31)
MODERATE . moderado (34)
MODERN - moderno (19)
MODEST - envergonhado (55)
MOMENT - o momento (28)
MONDAY - a segunda(-feira) (10)
MONEY - o dinheiro (11)

MONEY ORDER - o vale postal (os vales postais) (19)

PAPER MONEY - o dinheiro de papel (11)

MONKEY - o macaco (53)
MONTH - o mes (os meses) (7)
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MONTHLY INSTALLMENTS 0. presta0es mensais (22)
MOOR - o mouro (54)
TO MOOR - afracar (46)
MORE - mais (7)
MORE OR LESS - mais ou menos (15)
IN THE MORNING - de manha (16)
MORTAR - o morteiro (1)

MOSLEM - mugulmano (55)
MOTOR - o motor(es) (28)
MOTORIZED . motorizado (38)
MOUNTAIN - a montanha (26)

MOUNTAINOUS montanhoso (34)
MOUTH - a boca (35) ; a foz(es) (26) (of a river)

MOVIBfl o cinema (24)
M(VIE-GOER o espetador(es) (42)

MOVIE-THEATER o cinema (42)
MOZAMBIQUE - Mogambique (55)
MR. - Sr. (Senhor) (1)
MUSEUM - o museu (34)
MY - meu (3) ; minha (3)

NAIL . o prego (28)
NAME - o nome (19)
NAPKIN - o guardanapo (24)
NARROW . estreito (34) ; apertado (39)
NATIONALITY - a nacionalidade (29)
NATIVE - o nativo (40) ; o inagena (46)
THE NATO - a OTAN (51)
NAVIGATION - a navegagao(Ses) (36)
NAVY - a marinha (4)
NEAR - perto de (5)

NEAR HERE - perto daqui (5)
NECESSARY - necess6rio (30)
NECKTIE - a gravata (3)
TO NEED - precisar (16)
NEGATIVE - o negativo (29)
NEGRO - o negro (46)
NEIGHBORING - vizinho (28)
NEON SIGN - o andncio luminoso (55)
NEPHEW - o sobrinho. (52)
NEST - o ninho (33)
NETWORK - a rgde (46)
NEVER nunca (8)
NEW - novo (3)

NEW YEAR - o Ano Novo (48)
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NEWS - as notScias (38) a novidade (47)
NEWSPAPER - o jornal(ais) (18)
NEWSREEL - o jornal(ais) (42)

NEXT premimo (16) que vem (24) ; a seguir (32)

NICE . gentil(is) (45)
NICE TO HAVE TALKED TO YOU - Muito prazer (1)

NIGHT - a noite (19)
NINE - nove (8)
NINE HUNDRED - novecentos (27)
NINETEEN . dezenove (27)
NINETY - noventa (27)
NINTH - nono (27)
NO - nio (1)
NOBODY - ningam (26)
NONE - nenhum(ns) (29)
NONSENSE! . Que nada! (11)
NOON o meio dia (12)
NORTH - o norte (28)
NORTHEAST o nordeste (34)

NORTHWEST o noroeste (39)

NOT ngo (1)
NOTE - o apontamento (55)
NOTEBOOK - o caderno (2)
NCTHING . nada (14)

NOTHING NEW - Nada, tudo velho (8)
NOTICE - o aviso (55)
TO NOTICE . notar (34) ; dar por (54)
NOVEMBER . novembro (27)
NOW - agora (4)
NOWADAYS . hoje em dia (40)
NUMBER - o amero (17)
NUMBERLESS - iameros (43)
NURSE - a enfermeira (40)

TO OBEY - obedecer.(25)
OBJECT - o objeto (53)
Tq OBTAIN . alcangar (42)
OCCUPATION . a profissio(aes) (29)
OCEAN - o oceano (34)

O'CLOCK - horas (10)
OCTOBER outubro (27)
OF - de (2)
OF THE - do; da (4)
OFF ao largo de (55)
OFFENSIVE - a ofensiva (33)
OFFICE o gabinete .(26) ; o escrit6rio (28) ; o constatArio

(35)
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OFFICE HOURS - a expediente (27)
(OFFICE ROUTINE o expediente (26)
MAIN OFFICE - a matriz(es) (27)

OFFICER o oficial(ais) (4)
OIL o Oleo (13)
OLD - velho (3) antigo (26)
OLIVE - a azeitona (18)
OLIVE GREEN - verde-oliva (5)
OLIVE OIL . o azeite (18)
OMELET - a omelete (24)
ON - em (10) em cima de (5) por diantp (29)

ON THE - no (11)
AT ONCE - logo (35) jEt (36)
ONE - um, uma (1)
ONE-ARM BANDIT - o caga-ntguel (os caga-niquei0) (54)
ONE OP EACH - uma de cada (17)
ONE HUNDRED . cem (18) cento (27)
ONLY - s6 (8) ; apenas (15) ; dnico (28)
OPEN - aberto (19)
TO OPEN - abrir (17)
TO OPERATE - operar (45)
OPERATION - a operacao(ies) (41)
OPINION - a opiniao(6es) (26)
OPPOSITE - oposto (51)
OR - ou (3)
ORAL - oral(ais) (1)
ORANGE - a laranja (43)
ORDER - a ordem(ns) (25)

IN ORDER - em order (16)
IN ORDER TO , afim de (48)

TO ORDER - encomendar (26) mandar (32)
OTHERS - outros (4)
OUGHT - dever (31)
OUTSIDE - fora (5)
OVER THERE - 14 (4)
OVERCROWDED . superlotado (45)
OVERNIGHT - da noite.para 0 dia (25)
OVERPASS - a passagem(ns) elevada (50)
OVERSEAS ultramarino (53)
OWNER - o dono (18)

PACK - a mochila (25)
TO PACK - arrumar a mala (43) ; guardar (51)
PACKAGE - 0 pacote (19)
PAGE - a pigina (21)
PAINT - a tinta (28) a pintura (47)
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TO PAINT - pintar (28)
PAINTING o quadro (45)
PANTS - as calgas (3)
PAPER - o pape1(6is) (19)
PARACHUTE - o pAra-quedas (38)
PARADE - o desfile (51)
TO PARADE PAST - desfilar (52)
PARATROOPER . o pára-quedista (50)
PARENTS os pais (6)
PARK - o parque (45)
TO PARK - estacionar (78)
PARLOR - a sala de visita (33)
PART - a pega (36)
PARTY - a festa (28)
PASS - o passe (38)
TO PASS - passar (14)
PASSENGER - o passageiro (36)
PASSPORT - o passaporte (29)
PAST - o passado (46)
PASTIME - o passatempo (26)
PATIENT - o doente (55)
PATROL - a patru1ha (38)
PATTERN o padrao(6es) (31)
PAVED - cimentado (39)
PAY - o sOldo (28)
TO PAY - pagar (16)

TO PAY CASH - pagar a dinheiro (27)
PEACE - a paz (32)
PEAR - a pera (43)
PEAS - as ervilhas (18)
PEN - a caneta (2)
PENCIL - o 1Spis (os 16pis) (2)
PENICILLIN - a penicilina (51)
PEOPLE - a gente (26) ; o povo (45)
PER CENT - por cento (28)
PERCENTAGE - a porcentagem(ns) (37)
PERFECTLY - perfeitamente (18)
PERIOD - o espago (51)
PERSON - a pessoa (22)
PERSONALLY - pessoalmente (28)
PERSONNEL CARRIER . o transporte de pessoal (38)
PHARMACY - a farmLia (45)
TO PHONE . telefonar (24)
PHOTOGRAPH - a fotografia (17)
PHYSICS - a fisica (28)
TO PICK UP - pegar (38)
PICTURESQUE - pitoresco (43)
PIECE . a pega (25)
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o cats (os cais) (40)
PILING - o piloti (48)
PILL o comprimido (35)
PILOT - o p118to (36)
PIN - o a1finete (43)
PINEAPPLE - o abacaxi (43) ; o anan40(es) (53)

PISTOL - a pistola (1)
TO PITCH - armar (25)
PITCHER - o jarro (31)
PLACE - o lado (20) ; o lugar(e3) (27)

PLACE OP ORIGIN . a terra (52)
PLAIN - liso (31)
PLAIN - a p1anIcie (34)
PLAN - o piano (33) o projeto (51)

TO PLAN - projetar (50)
PLANE - o aviao(ies) (17)

BY PLANE - de aviao (15)
JET PLANE - o aviao a jato (56)

PLANT - a p1anta (37)
PLATE - o prato (22)

DINNER PLATE - o prato raso (22)

SOUP PLATE - 0 prato fundo (22)
PLATEAU o planalto (34)
PLATOON . o pe1otao(6es) (53)
TO PLAY - jogar (25) ; brincar (53)

PLAYER - o jogador(es) (45)
PLAYTUL brincalhao(Cies) (26)
PLEASANT - agradAve1(eis) (33)
PLEASE - faz favor (8) por favor (14)

PLEASE DO - Pois nao (43)
IP YOU PLEASE - Tenham a bondade (24)

MY PLEASURE - Igualmente (7) ; 0 prazer todo meu (43)

WITH PLEASURE - Com muito gOsto (42)
PLENTY - muito (11)
PLUS - e mais (11)

POCKET o bolso (17)
POINT - o ponto (26)
TO POINT OUT - apontar (39)
POISONED - intoxicado (55)
POLAND - a PolOnia (49)
POLICE - a policia (52)
POLICEMAN o guarda (19)

PCCITE am4.vel(eis) (18)
PONTOON - o barco-pontao (os barcos-pont6es) (41)

POPE - o papa (27)
POPULATED . povoado (46)
POPULATION - a popu1agao(6es) (34)
PORK - a carne de porco (45)
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PORT - o Orto (33)
PORTUGUESE . o portugugs(es) (1)

POSITICN o cawo (28) a posiggo(5es) (33)

POSSIBLE P., posslve1(eis)1(30)
POSTAGE - o porte (19)
POSTCARD - a postal(ais) (19) o cartio-postal (os cartiies-

POST-OFFICE o correio (19)
.postais) (19)

THE MAIN POST-OFFICE o Correio Geral (19)

PCST-WAR ap6s.guerra (42)
POT - a panela (52)
POTATO - a batata (18)
POUND - a libra (16)
TO PCUND STAKES - bater estacas (30)

POWER - o poder(es) (51)
POWERFUL - poderoso (49)
PRACTICAL - prAtico (19)
TO PREFER - preferir (19)
PRESCRIPTION - a receita O)
PRESENT - o presente (241,

PRESENT - atua1(ais) (45)
PRESENTLY - atualmente (34)
PRESS - a mprensa (26)
PRESSURE - a pressao(6es) (16)
PRETTY . bonito (19) ; lindo (44)

TO PREVENT - impedir (41)
PRICE - o prego (21)
PRIDE - o orgulho (26)

TO PRINT - imprimir (45)
PRINTED MATTER - impressos (19)
PRISONER - o prisioneiro (38)
PRIVATE - o praga (3)

PRIVATE - particular(es) (15)
PRIVATE PERSON - o particular(es) (37)

TO PROCEED . seguir (48)
TO PRODUCE - produzir (28)
PRODUCER - o produtor(es) (28)
PRODUCT - o produto (53)
PROFESSOR - o professor(es)
TO PROMISE - prometer (26)
TO PROMOTE - promover (47)
PROMOTION . a promogao(Ses) (47)
PRONE - de brugos (30)
PROPELLER - a he1ice (36)
PROPER - mesmo (48)
TO PROVE - demonstrar (49)
PROVIDED THAT . contanto que (39)

TO PUBLISH - publicar (45)
PUBLISHER o editor(es) (55)
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PUDDING o pudim(ns) (24)
TO PULL OUT - arrancar (40)
PUMP - a bomba (24)
TO PUNCH - picotar (37)
PURSER - o comissLio (52)
TO PUT - pOr (17)

TO PUT ON - pOr (17)

QUARTERMASTERtS o Almoxarifado (25)
QUARTERMASTER CORPS - a intend.Encia (52)

QUESTION - a pergunta (1)

RADAR - o radar(es) (1)
RADIO - a rasdio (1)
RADIOMAN . o radiotelegrafista (36)
RAILROAD - a estrada de ferro (37) ;

RAIN - a chuva (21)
RAIN GAUGE - o pluviSmetro (36)
TO RAIN - chover (26)
RAINY - chuvoso (33)
RANGER - o cagador(es) (33)
RANK - a patente (20) ; o pOsto (39)
RATE (in a hotel) - a dilria (29)
RATHER - bastante (5)
RATION - a ragao(6es) (1)
RAVINE - o desfiladeiro (38)
RAZOR - a navalha (35)

SAFETY RAZOR - o aparelho
TO REACH - alcangar (48)
TO READ - ler (19)
READING - a narrativa (4)
READY . pronto (16)
REALLY - realmente (20) ; mesmo

REALLY? - A verdade? (11)
REARGUARD - a retaguarda (49)
REASON - a razao(ies) (28)
REASONABLE - m6dico (21)
TO RECAP - recauchutar (16)
RECEIPT - o recibo (19)
TO RECEIVI4 receber c24)
RECEIVER - o destinatario (19)
RECEPTION . a recep9go(6es) (24)
RECOMBINED - recGmblnado (l)
RECONNAISSANCE . o reconhecimento

ferroviirio (46)

de lgminax (35)

a leitura (55)

(50)
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RECORD - o disco (42)

TO RECORD - gravar (29)
RECRUIT - o recruta (23)

RED - vermelho (2)
REDEEMER - o redentor(es) (26)
REFRIGERATOR - a geladeira (20)
REFUELING - o reabastecimento (36)

REFUGEF, o refugiado (55)
REGION - a regigo(6es) (34)
REGISTERED . registrado (19)

TO REGRET - lamentar (47)
REGULAR MAIL - a mala comum (19)

TO REINFORCE - reforçar (41)

RELATED - relacionado (45)

RELATIVE - o parente (52)

RELATIVELY - relativamente (51)
RELIGICN - a re1igigo(6es) (40)

TO REMEMBER - lembrar-se (31) ; recordar (55)

RENT - o a1ugue1(4is) (20)
TO RENT . alugar (20)
REPAIR - o congrto (36)
TO REPEAL - repelir (33)

TO REPEAT - repetir (19)
REPLACEMENT - o substituto (47)

REPORT - o relatOrio (26)
REPUBLICAN - o republicano (19)

REWEST o pedido (19)

TO RESERVE - reservar (24)
RESIDENCE - a residgncia (29)

TO RESIGN . demitir-se (55)
REST - o descanso (25) ; o resto (31)

TO REST - descansar (22)
RESTAURANT - o restaurante (12)

RESULT - o resultado (38)
RESUPPLYING - o reabastecimento (44)

TO RETREAT - recuar (41)

TO RETURN - voltar (32) ; regressar (49)

REVNICN - a reunigo(6es) (41)

REVQLVER o revOlver(es) (1)

RICE' o arroz (14)

RICH - rico (46)
RIDE . a carona (21)
RIFLE - o fuzil(is) (1)
RIGHT - direito (17)

RIGHT! . E verdade! (9)
RIGHT FACE! - Direita, volver! (25)

THAT'S RIGHT - A mesmo (12)
TO THE RIGHT - 1 direita (5)
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YOU ARE RIGHT - Tem razgo (11)
TO RING - tocar (19)
RIVER - o rio (26)
ROAD - a estrada (19)
ROLE - o papel(eis) (49)
ROLL OP BREAD - o pgo(ges) (21)
THE ROLL OP FILM - o riko de filme (17)
ROMANCE - romgnico (53)
ROMANIAN - romeno (53)
ROOKIE - o novato (45)

ROOM - o lugar (16) ; a sala (17) ; o camodo, (51)

ROOMY - espagoso (16)
ROOSTER - o galo (45)
RUBBER - a borracha (21)
RUDDER - o leme de direggo (36)
RULER - a regua (25)
TO RUN - andar (16) ; correr (38)

RUNWAY - a pista (36)
RUSSIAN - russo (50)

SAFE - seguro (19)
SALAD - a salada (14)
SALARY - o ordenado (28)

SALE - a 1iquidaga'o(cies) (22)
SALT - o sal(ais) (35)
SALTPORK o toucinho (14)
SAMBA - o samba (26)
SAME - mesmo (17)
SANDWICH - o sandulche (21)
SATURDAY - o sAbado (10)
SAUCE - a calda (24)
SAUCER - o pires (os pires) (22)
TO SAVE . economizar (39)
TO SAY - dizer (11)

TO SAY GOODBY despedir-se (35)
SAY HELL TO Lembrangas a (18)

SCAFFOLDING o andaime (49)
SCHEDULED marcado (26)
SCHOOL - a escola (10)

ELEMENTARY SCHOOL - a escola prilgria (20
TO SCORE marcar (45)
SCORPION o escorpigo(ies) (46)
SCREEN - a cortina (41) ; a tP1a (42)

SEA o mar(es) (26)
IN SEARCH OF em busca de (37)
SEASON - a estaggo(SPs) (34) ; a dpoca (47)
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SECOND - segundo (27)
SECRETARY o secretrio, a secret&ria (26)
SEDATIVE . o sedativo (40)
TO SEE - ver (11)

SEE YOU IN THE AFTERNOCN - Ate de tarde (4)
SEE YOU LATER - At4 logo (1)
SEE YOU TOMORROW - At4 amanhg (3)
I'LL B2 SEEING YOU - At4 outro dia (7) I Ate a vista (15)
LET ME SEE - Deixe-me ver (11)

TO SEEM - parecer (51)
SELDOM - raramente (34)
TO SELL - vender (21)
TO SEND - mandar (17) ; despachar (19)
SENDER - 0 remetente (19)
SENSIBLE - sensato (55)
SENSITIVE - sensIvel(eis) (55)
SMNTRY - a sentinela (5)
SEPTEMBER - setembro (27)
SERGEANT - o sargento (1)
TO SERVE - servir (12)
SERVICE - o servigo (36)

AT YOUR SERVICE . As suas ordens (3)
SERVICEMAN - o militar (4)
SET - o aparelho (29)

SET OF CHINA - o apa.felho de louga (22)
SET PRICES - pregos fixos (51)
SETBACK o reves(es) (42)
TO SETTLE - fixar-se (40) ; fazer contas (42)

TO SETTLE DOWN - acomodar-se (45)
SETTLEMENT - o estabelecimento (47)
SEVEN . sete (8)
SEVEN HUNDRED . setecentos (27)
SEVENTH - setimo (27)
SEVENTEEN - dezessete (27)
SEVENTY - setenta (13)
SEVERAL - v4.rios (34)
SEWING MACHINE - a mkuina de costura (37)
SHAMPOO . o cliampil (32)
TO SHAVE . fazer a barba (32) ; barbearmsit (au
ELECTRIC SHAVER . o aparelho eletrico (32.)
SHE . ela (6)

SHE HERSELF . ela mesmo (18)
SHED - o barracgo(6es) (53)
SHELLFISH - os mariscos (24/
SHELTER - o abrigo (38)
TO SHINE - engraxar (21)
SHIP - o navio (17)

BY SHIP - de navio,(15) pela mala marltims (19)
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TO SHIP - embarcar (54)

SHIRT - a camisa (3)

SHOCK-ABSORBER o amortecedor(es) (16)

SHOE - o sapato (3)
SHOELACES . os cord6es (21)
SHOE-POLISH - a graxa (21)
SHOE-SHINE BOY - o engraxate (32)
SHOESTORE - a sapataria (21)
TO SHOP - fazer compras (18)
SHOPPING-LIST - a lista de compras (18)

TO SHOOT - atirar (30)
SHOOTING PRACTICE o tiro ao alvo (30)

SHORT - curto (31) baixo (34)
SHOUTING - em altas vozes (43)

SHOW - o espetkulo (39) ; a sessao(eies) (42)

TO SHOW - nostrar (18)

SHOWER o chuveiro (20)
SHRIMP - o camarao(Cles) (32)

SHRIMP CREOLE - a moqueca de camargo (24)

SICK - doente (19)
SIDE o lado (16)

SIDE BY SIDE - a par de (48)
THIS SIDE OF - aqu4m de (52)

SIDEBOARD o aparador(es) (22)
TO SIGHT - avistar (38)
AT SIGHT - vista (29)
SIGN - o aviso (19) ; o letreiro (27)

TO SIGN - assinar (26) ; firmar (45)
rJIGNATURE - a assinatura (27)
SILK - a seda (19)
SILVER - a prata (24)
SILVERWARE - Os talheres (22)

SINCE - desde (46) ; pois (53)

TO SING - cantar (26)
SINGLE - solteiro (6)

TO SINK - afundar (52)
SIR - senhor (1)
SISTER - a irmg (6)
TO SIT - sentar-se (21)
SITUATION - a situaggo(6es) (30)
SIX - seis (8)
SIX HUNDRED - seiscentos (27)
SIXTEEN - dezesseis (27)
SIXTH - sexto (27)
SIXTY . sessenta (27)
SIZE - 0 formato (17) ; o tamanho (21)

TO SKI - esquiar (47)
SKIDDING - a derrapagem(ns) (36)
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SKY - o tu (51)
SKYSCRAPER - o arranha-ceus (46)
SLAVE - o escravo (37)

TO SLEEP - dormir (19)
SLEEVE - a manga (31)
SLIP - o talao(6es) (17)
SLOGAN - o lema (49)
SLOT - a ranhura (55)

SLOWLY devagar (24)
SMALL - pegueno (11)
SMALLER - menor(es) (21)
SMALL FRY - a gurizada (45)
SMALL PIECE . o pedaco (18)
SMOKE - a fumaga (41)
TO SMOKE - fumar (9)
SNAKE . a cobra (46)
TO SNEEZE - espirrar (35)
SNOW - a neve (34)
SO - entgo (7)

SO-CALLED - chamado (53)

SO LONG - At4 j6 (5) Entgo ate ji (5)

SO MUCH - tanto (42)

SO-SO mais ou menos (7)
SOCCER - o futebol (26)

SOCKS - as meias (25)

SOLDLER o soldado (3)

SOLE - a sola (21)
SOME - algur(ns) (4)
SOMEBODY - alguem (26)
SOMETHING - alguma coisa (39)

IT IS REALLY SOMETHING! - A um espeticu1o1 (39)

SOMETIMES - As vezes (3)
SOMEWHAT . um bocado (39)

SON - o fitho (6)
SONG - a canggo(6es) (54)
SORE THROAT . a dor de garganta (35)

I'M SORRY - Sinto muito (9)
TO SOUND . soar (50)
SOUP - a sopa (14)

CHICKEN SOUP . a canja (14)
SOURCE - a fonte (27)
SOUTH o sul (17)
SOUTH AMERICA . a America do Sul (34)
SOUTH AMERICAN . sul-americano (34)
SOUTH RHODESIA - a Rodesia do Sul (55)

SPAN - o vao(gos) (34)
SPANISH - espanhol(61s) (28)
TO SPEAK - falar (1).
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SPECIAL 14 especial(ais) (31)

SPECTACLE 0 espet6cu10 (43)
SPEECH - o discurso (51)
SPEED - a velocidade (39)
TO SPOIL - estragar-se (47)
SPOON - a colher(es) (24)
SPORTS WRITER - o cronista (45)
TO SPREAD . estender (51)
SPRING - a primavera (19)
SPRINGBOARD - o trampolim(ns) (28)
SPUR - a espora (53)
SQUAD - a esquadra (30)
SQUADRON - a esquadrilha (38)

SQUARE - a praga (12)
SQUARE - quadrado (34)
STADIUM - o est6dio (45)
STAMP - o se10 (19)
TO STAND OUT - destacar-se (48)
TO STAND UP - levantar-se (32)
STAR - a estrka (21)
STATE.- o estado (16) ; estadual(ais) (37)
STATE DEPARTMENT o Ministerio de Relagams Exteriores (51)

STATICN - a estagao(6es) (32)
STATION WAGON - a camionete (16)
STATUE - a est6tua (26)
TO STAY - ficar (15) ; demorar (29)
STEAK - o f114 (14)
TO STEAL - roubar (53)
STEEP - escarpado (34)
STEP - o degrau (48)
TO KEEP IN STEP - acertar o passo (25)

STILL - ainda (6)
STOMACH - o estOmago (44)
STONE - a pedra (48)
STOP - a parada (37)
TO STOP - parar (32)
STOPOVER - a escala (36)
STORE - a loja (17) ; o armaz4m(ens) (18)
STORE WINDOW . a vitrina (31)
STORM . a temeestade (34)
STOVE - o fogao(Oes) (20)
TO STRAFE - metralhar (38)
STRAIGHT LINE - a reta (39)
STRANGE . esquisito (55)
STRANGER . o forasteiro (55)
STREET - a rua (19)
STREETCAR . o bonde (48)
STRICT - rigoroso (51)
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STRIKE - a greve (53)
STINGBEANS - as vagens (43)
STRIPE . a lista (31)
TO STROLL - passear (31)
STRONG - forte (9)

VERY STRONG - fortissimo (9)
STUDENT - o aluno (8) o estudante (23)

STUDY - o estudo (46)
TO STUDY - estudar (8)

STUFFY abafado (41)
STYLE - o estilo (54)
SUBMARINE o submarino (33)

SUBURBS - os arredores (46)

SUCCESS - o gxito (52)
SUCH - tal (tais) (50)

SUCH A - daquelas (33) ; ego (34)

TO SUPPER sofrer (52)
SUGAR - o avIcar (9)
TO SUGGEST . sugerir (42)
SUIT.- o terno (24)
SUITABLE - apropriado (55)
SUITCASE - a mala (16)
SUMMER - o vergo(6es) (19)
SUN . o sol (36)
SUNDAY - o domingo (10)

SUPERIOR o chefe (47)
SUPERMARKET . o supermercado (43)

SUPPLY - o aprovisionamento (52)..
TO SUPPLY - fornecer (50)
TO SUPPORT - apoiar (41) sustentar (45)

SURE - Pois nao (11)
FOR SURE ao certo (43)
TO SURPASS . ultrapassar (44)
SURPRISE - a surprOsa (30)
TO SURRENDER . render-se (41)
TO SURROUND - cercar (44)
TO SURVIVE - sobreviver (48)'
TO. SWALLOW - engulir (35)
SWEATER o sueter(es) (53)
SWEDEN - a Suecia (45)
SWEET - d8ce (52)
SWIMMING-POOL - a piscina (49)
SWISS - o sulgo (40)
SYSTEM - o sistema (37)
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'TABLE - a mesa (2)
TABLE CLOTH - a toalha (24)
TABLE LINEN - a roup,a,. de mesa (22)
TO SET THE TABLE - por a mesa (24)

TAIL - a cauda (36)
TAILOR - o alfaiate (28)
TO TAKE - levar (16) tirar (17) demorar (32) ; ficar com

TO TAKE INTO ACCOUNT - levar em conta (41) (51)

TO TAKE LCNG demorar (43)
TO TAKE OFF - tirar (19) ; decolar (36)

TO TAKE THE OPPORTUNITY - aproveitar (31)
TO TAKE PLACE - realizar-se (39)
TO TAKE REFUGE - refugiar-se 08)
TO TAKE SERIOUSLY - levar a serio (26)

TAKE-OFF - a decolagem(ns) (36)
TO TALK - conversar (20)
TALK - a conversa (30)
TALL - alto (26)
TANK - o tanque (1) ; o carro de combat. (26)
TANKER - o navio-tanque (54)

TAPS o toque de sil&ncio (25)
TARGET- o alvo (30)
TASK - a tarefa (44)
TAX - o imposto (28)
TEA - o cha (14)
TO TEACH - ensinar (42)
TEACHER - o professor(es) (1)
TEAM - a equipa (45) ; o time (45)
TELEGRAM . o telegrama (19)
TELEPHONE - o telefone (5)

TELEPHONE CALL - o telefonema (37)
TELEVISION - a televisgo(Cies) (29)
TO TELL . contar (32)
TEMPERATE - temperado (34)
TEN - dez (8)
TENNIS - o t6nis (45)
TENT - a barraca (25)
TENTH - d4cimo (27)
TERRAIN - o ter5eno (34)
TERRIBLE - terrivel(eis) (40)
TERRITORY - o territOrio (28)
TEXTILE - t4xtil(eis) (37)
TEXTILE MILL - a tecelagem (46)
THANK YOU - Obrigado (1)

THANK YOU VERY MUCH - Muito obrigado (9) 1 Muito agradeCido

TO THANK - agradecer (54) (11)

THAT - que (9)
THE - o (l) ; a (3)
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THEIR - dgies (6)
THEN - 'entgo (36)
THEORETICALLY - teOricamente (34)
THERE - ali (5) ; 16 (11)
THERE ARE . h6 (8)
THERE IS - h6 (11)
THERMOMETER - o terametro (35)
THESE - gstes (2)
THEY - Oles (3)
THIN - magro (34)
THING - a coisa (22)
TO THINK - anar (5) pensar (26)

I THINK SO - Acho que sim (4)

I DOWT THINK SO - Acho que nao (4)

THIRD - terceiro (27)
THIRD PART . o tergo (27)
THIRTEEN - treze (27)
THIRTY - trinta (13)

THIS - isto (1) ; gste (2)
THIS ONE - gste (5)
OF THIS .-: dgste (13)

THOSE - aqu6les (4)
ONE THOUSAND - mil (11)
THREE - tres (8)

THREE HUNDRED . trezentos (11)
TO THROW - langar (30)
THUNDER - o trovao(6es) (36)
THUNDERSTORM . a trovoada (34)
THURSDAY - a quinta(.feira) (10)
TICKET - a passagem(ns) (28) ; a entrada (42)

TIGHT - apertadc (21)

TILE - o azulejo (48)

TIME o tempo (19) o prazo (49)

AT DOUBLE TIME - a passo acelerado (25)

AT WHAT TIME - A que horas (10)

IT IS LUNCH TIME . Est6 na hora do a1m8go (12)

ITtS TIME TO GO - Est6 na hora (9)

FOR A LONG TIME - H. muito tempo (7)

ON TIME - a tempo (26)

TIMES - v6zes (24)
TIP - a gorjeta (29)
TIRE - o pneu (16)
TIRED - cansado (26)

TO - para (10) ; a (12)

TO THE ao (12)
TOBACCO - o tabaco (53)
TODAY - hoje (8)
TOGETHER . junto (15)
TOILET - o gabinete sanit6rio (36)
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TOMATO - o tomate (14)
TOMORROW - amanhg (8)
TON - a tonelada (28)
TOO - muito (31)
TOO MUCH - demais (28)
TOOTH - o dente (40)

TOOTACHE . a dor de dente (40)
TOOTHPASTE - a pasta de dente (54)

TOP . o alto (26)
ON TOP - em cima (10)

TOPCOAT - o sobretudo (32)
TO TORPEDO torpedear (52)
TOURIST - o turista (51)
TOWEL - a toalha (31)
TOWER - a tOrre (36)
TOWN - a cidade (10)
TOY - o brinquedo (31)
TRACTOR - o trator(es) (51)
TRADING POST - o entreposto (55)
TRAFFIC - o trAfico (33)

TRAFFIC-LIGHT o sinal(ais) de tristfico (50)

TRAIN - o trem(ns) (33) o comboio (Port,) (52)
BY TRAIN - de trem (15)

TRAINING o treinamento (30)
TO TRANSLATE - traduzir (45)
TRANSLATION - a traduggo(Oes) (49)
TO TRANSMIT - transmitir (36)
TO TRAVEL - viajar (16)
TRAVEL AGENCY - a agencia de viagens (49)
TRENCH - a trincheira (30)
TO TRIM - aparar (32)
TRIP - a viagem(ns) (16)

ROUND TRIP - ida e volta (37)
TRIPOD - o tripe (30)
TROOPS - as tropas (33)
TROPIC - o trOpico (34)
TRUCK - o caminhao(6es) (43).

IS IT TRUE THAT ....? - 2 verdade que .4...7 (9)
TO TRY - provar (14) ; experimentar (21) procurar (45)
TUB - a banheira (20)
TUESDAY - a terga(-feira (10)
TUNIC - a tilnica (3)
TURKEY - o peru (43)
TURKEY - a Turquia (53)
TO TURN - virar (32)

TO TURN OPP - apagar (48)
TO TURN ON . acender (36)

TWELFTH - decimo-segundo (27)
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TWELVE - doze (27)

TWtNTY - vinte (6)
TWO - dois (6) ; duas (8)

TWO HUNDRED - duzentos (11)

TYPE - o tipo (17)
TO TYPE - bater mkuina (49)
TYPEWRITER - a miiquina de escrever (54)

TYPICAL - tipico (14)

UMBRELLA o guarda-chuva (54)

UNCLE - o tio (26)
UNDER - debaixo de (5)
UNDERDONE - mal passado (14)

UNDERPASS - a passagem(ns) subterrgnea (50)

TO UNDERSTAND - entender (7)
UNDERWEAR - as roupas de baixo (25)

UNIFORM o uniforme (3)
IN UNIFORM - fardado (43)
DRESS UNIFORM - uniforme de gala (43)

UNINHABITED - desabitado (54)

UNION OF SOUTH AFRICA - a Unigo Sul-Africana (55)

UNIT - a unidade (29)
THE UNITED NATIONS - as NagOes Unidas (45)

THE UNITED STATES - os Estados Unidos (11)

UNIVERSITY - a universidade (54)

UNKNOWN - desconhecido (52)
UNLESS - a ngo ser que (39)
UNLOADING . a descarga (50)
UNQUESTIONABLY - indiscutivelmente (45)

UNTIL - at4 que (39)
UP TO - at6 (8)
TO USE - u8ar (11) costumar (12) ; gastar (13) ; lanow mio

USEFUL - dtil(eis) (31)
(48)

USUALLY . geralmente (8)

VACATION - as f4rias (19)
VALLEY - o vale (34)
VARIETY - a variedade (43)
TO VARY - variar (34)
VEGETABLES . os legumes (43)

VEGETABLE SOUP - sopa de legumes (14)

VEHICLE - a viatura (38) o velculo (50)

VELOCITY - a velocidade (36)
TO VENTILATE - vent4ar (36)
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VERY multo (1)
VtRY WELL - muito bem (17)

VrCTORY - a vit6ria (48)
VIEW . a vista (39)
VILLAGE - a aldeia (53)
VINEGAR - o vinagre (18)
VISA - o visto (51)
VISITOR - a visita (24) o visitante (26)
VOICE - a voz(es) (27)
VOLLEYBALL o voleibol (45)
VULGAR - ordin4rio (55)

WAIST - a cintura (31)
TO WAIT - esperar (32)

TO WAIT ON - atender (16)
WAITER - o gargon (19)
WAITING-ROOM - a sala de espera (36)
TO WAKE UP . acordar (35)
TO WALK - andar (24)
WALL - a parede (2)
WALLET - a caxteira (42)
WALNUTS - as nozes (1i)
TO WANT - querer (9)
WAR - a guerra (26)

WORLD WAR I - a Primeira Guerra Mundial (49)
WORLD WAR II - a Segunda Guerra Mundia/ (44)

TO WASH - lavar (16)
TO WASTE - perder (19)
WATCH - o relOgio (26)
WATER - a Agua (14)
WAY - o caminho (37)
WE - n6s (10)
WEAK - fraco (9)
TO WEAR - usar (3)
WEATHER - o tempo (36)
WEDNESDAY . a quarta(-feira) (10)
WEEK - a semana (8)

WEEK DAYS - os dias Ateis (27)
EVERY TWO WEEKS - de duas em duas semangs (32)A

WEIGHT - o peso (28)
WELCOME - as boao.vindas (26)

YOU ABE WELCOME - Ngo h4 de quS (1)
WELL - bem (1)

WELL DONE . bem passado (14)
WELL KNOWN . conhecido (54)
VERY WELL . muito bem (10)
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WEST . o oeste (44)
WHARF - o cais (os cols) (48)
WHAT - o que (1)

WHAT ABOUT ...a Que till esti ...a (31)
WHAT DO YOU CALL ma - Como se chama ma (1)

WHAT ELSE? - 0 que mai,s? (18)
WHAT'S NEW? - 0 que ha de novo? (S)

WHEN quando (10)
WHERE - onde (7) ; para onde (10)
WHEREVER - onde quer que (47)

WHICH qual (quais) (5) ; que (12)
WHILE - enquanto (25)
WHISKY - o ulsque (29)
WHITE branco (2)
WHO - quern (10)
WHOLE - inteiro (15)
WHOSE - cuj2 (24)
WHY - porque (9)
WIDE . largo (44)
WIFE a senhora (6) ; a espOsa (35)
WILDERNESS - o sertao(6es) (46)
TO WIN - vencer (45)
WIND - o vento (34)

WIND GAUGE o anem8metro (36)
WINDSHIELD . o parabrisas (16)
WIND SOCK - a biruta (36)
HEAD WIND - o vento de proa (36)
TAIL WIND - o vento de papa 06)

WINDOW - a janela (5) ; o guiche (27)
WINE - o vinho (14)
WING - a asa (36)
WINTER - o inverno (19)
TO WISH - desejar (16)
WITH - com (3)

WITH US - conosco (29)
WITH YOU . convosco (29) ; contigo (31)

WITHOUT - sem (9)
WITHOUT FAIL - sem Jta (36)

WOOD,- a madeira (19)
WORD - a palavra (19)
WORK - a obra (50)
WORKSHOP - a oficina (36)
WORLD - o mundo (40)
WORN OUT - gasto (16)
TO WORRY - preocupar-se (19)

DON'T WORRY! - Pique descansado! (49)
WORSE - pior(es) (33)
WORTH - o valor(es) (49) ; digno (54)
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TO WOUND"- ferir (44)
TO WRITE - escrever (17) redigir (50)
WRITER - o escritor(es) (51)
WRITING - a escrita (53)
WRONG - errado (45)

X-RAY - a radiografia (40)

YARD - a jarda (28)
YEAR o ano (6)
YELLOW - amare10 (2)

YES sim (1)
YESTERDAY - ontem (21)

YET - ainda (20)
YOU - o senhor, a senhora, voce (1) ; si (31) ; ti (31)

YOUNG - mclgo (34)
YOUR seu, sua (3)
YOURS - seu, sua (3)

ZONE - a zona (31)


