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PREFACE

The Portuguese (Brazilian) Course, consisting of
75 lessons in 6 volumes, is one of the Defense Language
Institute's Basic Course Series, The material was de-
veloped at the Defense Language Institute and approved
for publication by the Institute's Curriculum Development
Board.

The course is designed to train native English
language sneakers to Level 3 proficiency in comprehen-
sion and speaking and Level 3 proficiency in reading and
writing Portuguese, The texts are intended for classroom
use in the Defense Language Institute's intensive programs
employing the audio-lingual methodology, Tapes accompany
the texts,

All inquiries concerning these materials, including
requests for authorization to reproduce, will be addressed
to the Director, Defense Language Institute, U, S. Naval
Station, Anacostia Annex, Washington, D, C. 20390,

C. N. CHANBY
Colonel, U.S. Arny
Director
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DIALOGO BASIC°

1. Born dia, senhores.

2. Born dia, professor.

3. Como vai o senhor?

4. Von ben, obrigado.

5. 0 que 6 isto, coronel?
6. Isso 6 um lipis.

7. 0 que 6 isso, major?
8. Isto 4 um livro.

9. 0 que 6 aquilo, capitIo?
10. Aquilo 4 um caderno.

11. Isto 4 uma caneta, tenente?
12. Sim, senhor, isso 4 uma caneta.

13. Isso 6 uma borracha, sargentc?
14. Sim, senhor, into 6 uma borracha.

15. Aquilo 6 urns pedra, coronel?

16. Sim, senhor, aquilo 6 um pedra.

17. Isto 6 um lipis, major?
18. Nib, senhor, isso 6 um livro.

19. Isso 4 um caderno, capitlo?
20. NI°, senhor, into 6 uma caheta.

21. Muito obrigado, senhores.
22. /no hi de que, professor.

23. Atli logo, senhores.
24. At4 logo, professor.
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DIALOGO RECOMI3INADO

1. Boni dia, senhoree.

2. Blom dia, professor.

3. Como vai o senhor, coronel?

4. Bem, obrigado, e o senhor?

5. 0 que 6 isto, major?
6. Isso 6 um livro.

7. 0 que 6 isso, capitio?
e. Isto 6 um lipis.

9. 0 que 6 aquilo, tenente?
10. Aquilo 6 uma pedra.

11. Into i um caderno, sargento?
12. Sim, senhor, isso 4 um caderno.

13. Isso 6 uma borracha, coronel?
14. Sim, senhor, isto 6 uma borracha.

15. Aquilo 6 uma caneta, major?
16. Sim, senhor, aquilo a uma caneta.

17. Isto 6 uma borracha, capitio?
18. Nio, senhor, isso 4 uma caneta.

19. Isso 6 um livro, tenente?
20. NU, senhor, into 4 um lipis.

21. 0 que 6 isto, a um caderno?
22. Sim, senhor, isso 6 UM caderno.

23. 0 que 6 isso, 6 uma borracha?
24. Sim, senhor, isto 6 uma borracha.



25. 0 que 6 aquilo, uma pedra?
26. Sim, senhor, aquilo 6 uma pedra.

27. 0 que 6 isto, 4 um livro?
28. senhor, isso 4 um lipis.

29. 0 que 6 isso, 6 uma caneta?
30. Nao, senhor, isto 6 um lipis.

31. 0 quo 4 isso, 4 uma pedra?
32. NU, senhor, into 6 um livro.

33. Nato obrigado, senhores.
34. NU hi de que, professor.

35. At4 logo, senhores.
36. Ati logo, professor.
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PERGUNTAS

1. 0 que 4 isto, coronel?
2. 0 que 6 isso, major?

3. 0 que 4 aquilo, capitio?

4. Isto 4 um lipis, tenente?
5. Isso 6 um livro, sargento?
6. Aquilo 4 um caderno, coronel?
7. Isto 4 uma caneta, professor?
8. Isso 6 uma pedra, major?
9. Aquilo 6 uma borracha, capitbo?

10. Isto 4 um livro, tenente?
11. 0 que 4 isso, 6 um lAyis, sargento?
12. 0 que a aquilo, i um caderno, coronel?
13. 0 que 4 isto, 6 imm caneta, major?
14. 0 que 6 isso, 6 uma borracha, capitbo?
15. 0 que 4 aquilo, 6 uma pedra, tenente?
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EXERCICIOS ORALS

1. Como vai, coronel?
Vou bem, obrigado.
Como vai o senhor?
Bem, obrigado.
Como vai, capitio?
Muito bem, obrigado.
Como vai o senhor, major?
Hem, 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, tenants?
Vou bem, obrigado, a o senhor?

2. Isto 4 um lipis?
Sim, senhor, isso 4 um lipis.
Isto 6 um livro?
Sim, senhor, isso g um livro.
Isto 4 um caderno?
Sim, senhor, isso 4 um caderno.
Isto 4 uma caneta?
Sim, senhor, isso 4 uma caneta.
Aquilo a uma pedra?
Sim, senhor, aquilo 6 uma pedra.
Aquilo 4 uma borracha?
Sim, senhor, aquilo g uma borracha.

3. 0 que 4 isto?
Isso 4 um 14pis.
0 que 4 isto?
Isso 6 um livro.
0 que 4 isto?
Isso 6 uma caneta.
0 que isto?
Isso 4 um caderno.
0 que g isto?
Isso 4 uma borracha.



4. 0 que 4 isso?
Isto 4 um lipis.
0 que 4 isso?
Isto 4 um livro.
0 que 4 isso?
Isto 6 um caderno.
0 que 6 isso?
Isto 6 una caneta.
0 que 4 isso?
Isto 4 urns borracha.

0 que 4 isso?
Isto 4 urns pedra.

5. Isto 4 um lipis?
Nao, senhor, isso 6 um livro.
Isto 6 um livro?
Nao, senhor, isso 6 um caderno.
Isto 4 um caderno?
Nio, senhor, isso 4 urns caneta.
Isto 6 urns caneta?

Nio, senhor, isso 6 urns borracha.
Isto 4 urns borracha?

Nao, senhor, isso 6 tuna pedra.
Isto 6 urns pedra?

Nio, senhor, isso 4 um lipds.

6. Aquilo 4 um lipis?
Nao, senhor, aquilo 6 um livro.
Aquilo 4 in livro?
Nio, senhor, aquilo 4 tat c aderno.

Aquilo 4 WIlcaderno?
Moo senhor, aquilo 6 urns caneta.
Aquilo 4 una caneta?
Nio, senhor, aquilo 4 urns borracha.
Aquilo 6 urns borracha?
Nlo, senhor, aquilo 4 urns pedra.
Aquilo 4 urns pedra?
Nio, senhor, aquilo 4 um lipis.
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DIIL000 BASICO

1. Boa tarde, senhores, comp vio?

2. Beni, obrigado.

3. Do quo c8r 6 late lipis, coronel?

4. Use lipis 6 amarelo.

5. De que car 6 gate livro, major?
6. Use livro 6 azul.

7. Os cadernos taigas sio azuis, capitio?
8. Nio, senhora, os cadernos sio verdee.

9. De quo col. 6 esta caneta, tenente?

10. Essa caneta 6 preta.

11. As borrachas tambis sio pretas, sargento?

12. Nlo, senhora, as borrachas sio vermelhas.

13. De que c8r sio as paredee?
14. As parades sao brancas e verdes.

15. De qua ar 6 o mapa?
16. 0 maps i de minas c8res.

17. A mesa e a cadeira sio amarelas?
18. Sim, senhora, a mesa e a cadeira sio amarelas.

19. De qua car sio as portas e as janelas?
20. As portas e as janelas sio verdes.

21. Naito ben, senhores, at6 logo.

22. At6 logo, profeesora.
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DIILOGO RECOMBINADO

1. Boa tarde, senhores, como vio?
2. Muito bem, obrigado.

3. De que c8r a esta cadeira?
4. Essa cadeira a amarela.

5. De que car 6 esta mesa?
6. Essa mesa tambie a amarela.

7. 0 maps 6 amarelo?
8. Nio, senhora, o maps 6 de muitas cores.

9. A pedra Umbels 6 de muitas cares?
10. Mao, senhora, a pedra 6 verde.

11. De que cer sio as paredes?
12. As paredes sio brancas e verdes.

13. De que ar 6 esta borracha?
14. Essa borracha 4 vermelha.

15. Este lipis tura= 6 vermelho?
16. Nio, senhora, arse lipis 4 amarelo.

17. De que ear 4 8ste livro?
18. Esse livro a azul.

19. Os cadernos tambem sao azuis?
20. Nio, senhora, os cadernos sio verde..

21. De que c8r a Iste ibis?
22. Esse lipis 4 vernelho e azul.

23. De que c8r sio as cadeiras?
24. As cadeiras sio amarelas.
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25. Esta caneta 4 preta?
26. Sim, senhora, esea caneta a preta.

27. Esta borracha tamb4m a preta?
28. Nio, senhora, ease borracha 4 vermelha.

29. De qua car sio bete livro e ante caderno?

30. 0 livro 4 asul e o caderno i verde.

31. Muito bee, senhores, ate logo.
32. At4 logo, professor..

PERGUNTAS

1. Como vlo os senhores?
2. Como vai o senhor, tenente?

3. Como vii a senhora, professor.?

4.. De quo car 6 8ste maps?

5. De quo c8r i esta caneta?
6. De quo c8r sio as cadeiras, sargento?

7. Este borracha i vermelha?
8. De qua car sio asses lipis?

9. Essa caneta a asul, capitio?
10. As parades sao brancas e verdes?
11. Os cadernos Pio mils?
12. As portae sao brancas, major?

13. De qua car 4 8ste livro, coronel?
14. 4 pedra 4 de muitas cares?

15. De quo car 4 este mesa, senhores?
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EXERCICIOS ORAIS

1. De que c8r 4 8ste lapis?
Esse lipis a amarelo.
De que cor 4 esta caneta?
Essa caneta 4 preta.
De que c8r 6 isse livro?
Esse livro 4 azul.
De que car 4 essa cadeira?
Esta cadeira 4 amarela.
De que car e o riapa?
0 mapa 4 de muitas cores.

2. !Ste lapis 4 verde?
Sim, senhora, 8sse lipis 4 verde.
Ease caderno tamb4m 4 verde?
Nao, senhora, 8sse caderno a preto.
Esta borracha 4 vermelha?
Sim, senhora, essa borracha a vermelha.
Este lipis e esta caneta sao brancos?
Nao, senhora, o lapis 4 azul e a caneta a preta.
Esta mesa e esta porta sao amarelas?
A mesa 4 amarela e a porta 6 verde.

3. Os lapis sac) azuis?
Sim, senhora, os lipis sao azuis e vermelhos.
E os mapas tambem sao azuis?
Nao, senhora, os mapas sao de muitas c8res.
Os livros sao amarelos?

senhora, as livros nao sao amarelos.
De oue c8r sao os livros?
Os livros sao azuis.
As mesas sao de muitas cares?
Nao, senhora, as mesas sao amarelas.
As portas tambem sao amarelas?
Nao, senhora, as portas nao sao amarelas, sao verdes.
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DIAIOGO BASIC°

1. Boa dial senhores, comp vlo?

2. Mais ou =nos.

3. Como se chama o eenhor?

4. Eu me chamo Jorge Castro, e o senhor?

5. En me chamo John Smith. Mnito prazer.

6. Igualmente.

7. 0 senhor 6 casado, senhor Castro?
8. Sou, elm eenhor, sou casado.

9. Como se chama sna senhora?
10. Minha senhora se chama Licia.

11. 0 senhor a Dona Licia tiks filhoe?

12. Temos, sim. Um filho e uma filha.

13. Como se chasm sous filhos?
14. 0 menino se chama Jorge e a menina se chama Ldcla.

15. 0 senhor tea muitos colegas?
16. kilo, senhor,,tenho poucos.

17. Todos os sous colegas silo casados?

18. Acho que nio. Alguns silo solteiros.

19. Bet, ji you indo. At6 de tarde.

20. At6 de tarde.
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DIALOGO RECOMBINADO

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

3. Mais ou menos. Eu me chamo John Smith, e o senhor?

4. Eu me chamo Jorge Castro.

5. Muito prazer, Sr. Castro.
6. Igualmente, Sr. Smith.

7. 0 senhor a casado, Sr. Castro?
8. Sou, sim senhor.

9. 0 senhor tem filhos?
10. Tenho um menino e una menina.

11. Como se chama sua senhora?
12. Minha senhora se chama Ldcia.

13. Como se chama sua filha?
14. Minha filha tambem se chama Ldcia.

15. E como se chama seu filho?
16. Neu filho se chama Jorge°

17. 0 senhor tem muitos colegas, Sr. Castro?
18. Nio, senhor, tenho poucos.

19. Seus colegas sio casados?
20. Acho que nio.

21. 0 senhor tem colegas solteiros, nio ten?
22. Tenho, sim. Alguns sio solteiros e alguns casadoe.

23. 0 coronel a casado?
24. Sim, 81e a casado.



25. E o major, totem 6 casado?
26. no, senhor, o major 46 solteiro.

27. 0 coronel tea filhos?
28. Sim, senhor, o coronel tea uma filha.

29. Muito bum, j& you indo. At6 logo.
30. At6 logo, Sr. Smith.

NARRATIVA

0 senhor Jorge Castro 4 casado. A senhora do senhor
Castro se chama Ldcia. 0 senhor Castro e Dona Ldcia tam
um filho e uma filha; o senino se chum Jorge e a aenina
se chama Ldcia.

0 senhor Castro ten muitos colegas; alguns sio ca-
sados a alguns sae solteiros. 0 coronel John Smith a cols
ga do senhor Castro. 0 coronel tem muitos filhos. 0 se-
nhor Castro tea um professor solteiro a um casado; o pro-
fessor casado nio tem filhos.

PERGUNTAS

1. Como se chama o senhor?
2. Como se chama sua senhora?

3. Como se chama o professor?
4. Como se chaos a professors?
5. Como se chamsm sous filhos?
6. Como se chamam suss filhos?
7. 0 senhor tem filhos?
8. 0 senhor 6 casado?
9. 0 senhor 6 solteiro?

10. Os senhores slo casados?



11. Os senhores ego solteiros?
12. Seus colegas sio casados?
13. Seus colegas slo solteiros?
14. C senhor tem muitos filhos?
15. 0 senhor tea muitos colegas?
16. Como se chama sous colegas?
17. Como se dhamamseus professores?
18. Seu professor i casado?
19. Sua professors 6 casado?
20. Seus professores sio casados?

EXERC/CIOS ORAIS

1. Como se chama o senhor?
Eu me champ Jorge Castro.
0 senhor 6 casado, Sr. Castro?
Sou, sim senhor. E o senhor?
Tamb4m sou casado.
0 senhor tem filhos?
Tenho uma filha.
Como se chama sua filha?
Ldcia. E o senhor, tem filhos?
Nlo, senhor, nio tenho filhos.

2. 0 senhor 4 casado?
Nio, senhor, sou solteiro.
O capitio tambim 6 solteiro?
Nio, i casado.
Como se chama a senhora do capitio?
A senhora do capita() se chama Ldcia.
O capitle e a senhora tem filhos?
Tem um filho e uma filha.
O sargento tem muitos filhos?
Acho que nio.
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3. 0 coronel 4 seu colega?
1, aim senhor.

E o sargento, tamb4m 4 seu colega?
Sim, senhor, o sargento tambAm 6 meu colega.
Dona Ldcia 4 sus colega?

senhor, Dona Ldcia 4 minha senhora.
0 senhor temmuitos colegas?
Sim, senhor, tenho muitos colegas.
Todos os seus colegas sio casados?
Acho que nio.

4. Seus colegas sio casados?
Algrns sao casados e alguns sic) solteiros.
Mae o senhor 4 solteiro, no 4?
Sou, elm senhor.

Sous professores sio casados?
Alguns sio.

Muito obrigado, at4 de tarde.
At4 de tarde.

le
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DIALOGO BASIC°

1. Ban dia, senhores, como vio?

2. Muito best, obrigado.

3. Que beleza de dia hojel

4. g mesmo, iaa beleza de dial

5. 0 senhor g milltar, nio £?

6. Sim, senhor, sou oficial do Eigrcito Americano.

7. Seus colegas tab sio militares?

8. Sin, Danboro smut colegas sio militares.

9. Todos sio oficiais?

10. Ito, senhoro Apes sio pracas.

11. B o professor de portugugs,

12. flo, senhor, Ile g civil.

13. Todos os professores sio civis?

14. Acho que sia.

15. Todos os alunos eio do Exgrcito?

16. flop, senhor, alguns eio da Mhrinha e outros da ?arca 'Area.

17. Mae o senhor e seas colegas sio do Ekgrcito, nao sio?

18. Sim, senhor, somos todos do Ezgrcito.

19. Todos sio da Infantaria?

20. NU, senhor, alguns sio da Artilharia.

21. Muito obrigado. At4 de tarde, senhores.

22. At de tarde.



DIILOGO RECOMBINADO

1. Bon dia, ccmo vlo os senhores?

2. Ben, obrigado.

3. Quo beleza de dia hojel

4. g Beano, uma beleza de dial

5. 0 senhor b silitar?
6. Son, sin senhor.

7. g oficial?
8. Son, sin senhor, sou oficial do Exircito.

9. oficial da Infantaria?
10. Nio, senhor, sou oficial da Artilharia.

11. Seus colegas tanbin sao nilitares?
12. Sin, senhor, todos sio nilitares.

13. Todos sio oficiais?
14. Nio, senhor, alguns sio pragas.

15. E o professor de portugu8s, tambim a militar?
16. Nio, senhor, 81e a civil.

17. Todos os profeesores sio
18. Acho que sin.

19. Todos os alunos sio do ftercito?
20. Nio, senhor, alguns sao da Marinha e outros da Fero Adrea.

21. Muitos alunos sio da Marinha?
22. Acho que nio.

23. E .uitos sio da F8rga Airea?
24. Sim, senhor, mmitos sio da F8rga Airea.
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25. Todos os alunos da F8rca Area sao oficiais?
26. Nao, senhor, muitos sao pracas.

27. 0 senhor e seus colegas sao do barcito?
28. Sim, senhor, somos todos do Wrcito.

29. Muitos alunos sap da Infantaria?
30. Sim, senhor, muitos sio da Infantaria.

31. Muito obrigado, at logo.

32. At logo.

NARRATIVA

0 capita() John Smith 6 do Ex6rcito Americano e tambem
6 iluno de portuguas. 0 capitio tem muitos colegas; al-
guns sao oficiais e outros sao pracas.

Todos os professores do capita() sao civic mas todos oe
alunos sao militares. Os alunos slo do Exercito, da Mari-
nha e da F8rga A4rea. Alguns colegas do capitio Smith sao
da Infantaria e algune sao da Artilharia. 0 capitio 4 da
Infantaria.

PERGUNTAS

1. Como vio os senhores?
2. Que beleza de dia, nio 4?
3. 0 senhor militar?
4. Os senhores sao militares?
5. Sous colegas tambem sao militares?
6. Sens professor 6 militar?
7. Todos os professores sao civfs?
8. Alguns alunos sao oficiais?
9. Alguns alunos sao pragas?

10. Todos os alunos sao do Exercito?



11. Muitos alupos sio da Marinha?
12. 0 senhor tee colegas da F8rca A6rea?
13. 0 senhor a oficial da Artilharia?
14. 0 sargento 6 da Infantaria?
15. Os senhores sio &Linos de portugues?
16. 0 capitio a da Marinha?
17. 0 professor de portugu$s a oficial?
18. 0 tenants i do Ez4rcito Americana?
19. 0 senhor e sous colegas Rao militares?
20. A professors de portuguls a civil?

EXERC/CIOS ORALS

1. Como vio os senhores?
Mato bem, e o senhor?
Ban. Que beleza de dial
I memo, mma belesa de dial
O senhor a militar?
Moo senhor, sou civil.
Mae o senhor 6 professor do Exircito, nio 6?
Sim, senhor, sou professor mss nio sou minter.
Muito ben. At6 logo.

2. Boa dia, como vai o senhor?
Vou ben, e a senhora?
Muito ben. Que beleza de dia hojel
memo.

O senhor a aluno de portugulls?

Sou, sin senhora.
E 6 militar?
Sou, sin senhora, sou major da Artilharia.
E sous colegas tambom sio militares?
Sin, senhora, todos sac) militants.
Muito obrigada, major, ate de tarde.
Ate de tarde, minha senhora.
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3. Os senhores slo militares?
Somos, elm senhor, somos do Etercito.
Sao do Exgrcito American?
Sim, senhor, do Ex4rcito American.
Todos ego oficisis?
Nio, senhor, somos todos pragas.
Tab& ego alunos de portugugs, ngo sgo?
Sim, senhor, tambem somos alunos de portugu$e.
Muito obrigado. At6 logo, senhores.
4t6 logo.

4. Bom dia.
Bom dim, minha senhora.
0 senhor 6 da Marinha, nio 6?
Sou, sim senhora, sou capitioda Marinha.
Z tambem 6 aluno de portugugs?
Simpsenhora, tamb6m sou aluno de portugugs.
Sou professor tambis 6 da Marinha, capitio?
Nio, senhora, $le 6 civil.
Todos os profeesores sgo civic?
Acho quo aim.
Mas eons colegas sio militares, ngo ego?
Sim, senhora, todos sio militares.
Muito obrigada, capitio at6 logo.
At6 logo, minha senhora.

5. Boa tarde, quo beleza de dial
t mesa*, quo beleza de dial
Como vac) 08 senhores?
Muito bem, e a senhora?
Muito best.

A senhora 6 professors de portugugs?
Sim, senhor, sou a professors doe senhores.
Mae a senhora a militar?
Nio, senhor, sou civil. E o senhor?
Su sou coronel da Artilharia.
Sous colegas tambem ego militares, coronel?
Sim, senhora, todos militares.
Bem, coronel, ji You indo. At6 logo.
At4 logo, professors, muito prazer.
Igualmente, coronel.
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DIILOGO BASIC°

1. Boa tarde, senhores, como via
2. Bem, **Aged°.

3. Coronel, onde esti o giz?

4. 0 giz esti em circa da mesa.

5. A costa de papas tambem esti em cima da mesa?

6. Naos senhor, a costa de papiis esti em baixo da mesa.

7. Major, eu estou atria dos alunos?
8. NI°, senhor, o senhor esti na !rents dos alunos.

9. A rigua esti 1 direita do relOgio?

10. Nio, senhor, a rigua esti esquerda do relogio.

11. Capitio, onde esti o quadro de avisos?

12. 0 quadro de avisos esti na parede.

13. As luzes tambem esti° na parede?

14. Nio, senhor, as luzes estio no teto.

15. Tenente, onde esti a lapiseira?

16. A lapiseira esti no bolso.

17. 0 aquecedor esti dentro da gaveta?

18. Nio, senhorlil 0 aquecedor esti fora da gaveta, esti
no chio.

19. Sargento, os senhores estio sentados?
20. Sim, senhor, nos estamos sentados.

21. Eu tambem estou sentado?
22. Nio, senhor, o senhor esti em pe.

23. Muito bem, senhores, ate logo.

24. Ati logo.
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DIALOG° BECOMINADO

1. Bom dia, comp do os senhorss?
2. Mato bem, obrigado.

3. Onde esti a cesta de papiis, sargento?

4. Esti em baixo da mesa.

5. 0 giz tambim esti em baixo da mesa?

6. Nio, senhor, o giz esti em cima da mesa.

7. Onde esti o quadro de avisos, tenente?
8. Esti na parede.

9. 0 quadro de avisos esti direita da porta?

10. Nio, senhor, esti esquerda da porta.

11. Onde estio as luzes, capitio?
12. As luzes estio no teto.

13. 0 aquecedor tambem esti no teto?
14. Nio, senhor111 0 aquecedor esti no chgo.

15. Onde esti a lapiseira preta, major?
16. A lapiseira preta esti dentro da gaveta.

17. 0 religio tambem esti dentro da gaveta?
18. /So, senhor, o relogio esti fora da gaveta, esti na mesa.

19. 0 senhor esti sentado, coronel?
20. Sim, senhor, eu estou sentado.

21. 0 senhor esti sentado atris do professor?
22. Nio, senhor, eu estou sentado na frente do professor.

23. Eu tambim estou sentado?
24. Nio, senhor, o senhor esti em pi.



25. Todos os alunos estio sentados?
26. Sim, senhor, todos estio sentados.

27. Onde esti o livro de portugu8s, sargento?

28. 0 livro de portuguas esti na cadeira.

29. Os cadernos tambem estio na cadeira?

30. Nio, senhor, os cadernos estio dentro da gaveta.

31. Capitio, o senhor esti 1 esquerda do major?

32. Naos senhor, eu estou direita do major.

33. Eu estou na frente dos alunos?

34. Sim, senhor, o senhor esti na frente dos alunos.

35. Eu estou em pe?
36. Sim, senhor, o senhor esti em pe no chio.

37. Naito ben, senhores, ate de tarde.

38. Ate de tarde.

NARRATIVA

Os alunos estio sentados mas o professor esti em pg.
0 giz esti em cima da mesa amarela e a cesta de papeis
esti em baixo da mesa. 0 coronel esti na frente do capi-

tio mas atris do major. 0 livro e o caderno estio dentro
da gaveta da mesa, e o aquecedor eats fora da gaveta, esti
no chio. 0 reldgio esti na parede 1 direita da porta e o
maps esti 1 esquerda da porta. A lapiseira preta esti no
bolso do tenente e a caneta vermelha esti na cadeira do
sargento. As luzes sio brancas e estio no teto.



PERGUNTAS

1. Onde esti o giz?
2. Onde esti a lapiseira preta?

3. 0 senhor esti em pi?

4. 0 senhor esti sentado?

5. Os senhores estio sentados?
6. 0 senhor esti X direita da porta?

7. Os senhores estio a esquerda da mesa?
8. 0 senhor esti na frente da janela?

9. A cadeira esti atria da mesa?
10. Os livros estio em cima do aquecedor?
11. A cesta de papiis esti em baixo da cadeira?
12. 0 lipis esti dentro do bolso do professor?
13. Onde estio as luzes?
14. Onde esti o maps do Brasil?
15. A rev* esti no bolso do coronel?
16. 0 relogio esti na parade?
17. Onde esti o quadro de avieos?
18. 0 giz esti dentro da gaveta?
19. Onde esti a borracha vermelha?
20. A mesa esti na frente da janela?

EXERCICIOS ORAIS

1. Boa tarde, sargento, como vai?
Muito bem, e o senhor?
Que beleza de dia hojel
I mesmo, uma beleza de dial
Onde esti a lapiseira verde?
Esti em cima da mesa.
E o livro de portugu$s?
Esti dentro da gaveta.
Muito obrigado, sargento.
Nilo hi de que, professor.
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2. Como vio os senhores?
Beni, obrigado.

Onde estlo os 14pis amarelos?
Estio dentro da gaveta.
E os cadernos azuis?
Betio em baixo da mesa.
0 senhor tem uma caneta?
Tenho sim, esti no meu bolso.
De que c8r 4?

preta.
Muito bem, ate de tarde.
At4 de tarde.

3. Boa tarde, con vSo?
Maio ou menos.
Major, onde esti a cesta de papas?
Est& no dhio.
O que a aquilo direita da borracha?
2 uma r4gua.
E o qua 4 aquilo esquerda da janela?
o quadro de avisos.

De que c8r 4 o quadro de avisos?
preto.

Muito bem, ate logo.
At4 logo.

4. Boma dia, como vai o senhor, capitio?
Muito ben'.

Como vai sua senhora?
Vai bem, obrigado.
Onde estao seus livroe?
Estio em baixo da minha cadeira.
E o caderno amarelo?
Est4 dentro da gaveta.
O map* tamb4m esti dentro da gaveta?
Nao, senhor, esti na parade.
Muito bem, capitio, ate de tarde.
At4 de tarde.
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5. Como vai o senhor hoje?
Muito bem, e o senhor?
Von bem. Onde esti o aquecedor, tenente?
O aquecedor esti no chio.
E o giz?
O giz esti na psdra.
As canetas tambim estio na pedra?
Nio, senhor, estio dentro do bolso do professor.
Euestou ea pi?
Nio, senhor, o senhor esti sentado.
E os senhores tambem estio sentados?
Mop senhor, n6s estamos em pi.
Onde eu estou sentado?
O senhor esti sentado na cideira.
Muito bem, tenente, ate ananha.
At6 amanhi.

6. Coronel, a rigua esti dentro da gaveta?
Nio, senhora, esti fora da gaveta.
E o lipis, esti fora da gaveta?
Nio, senhora, esti dentro da gaveta.
As cadeiras estio no chio?
Sim, senhora, as cadaras estio no chic).
E as luzes?
As luzes estio no teto.
E os mapas, onde estio?
Os mapas estlo na parede.
De que c6r el a parede?
A parede 4 verde.
E o aapa?
O maps 4 de muitas cares.
Muitc tem, senhores, ate de tarde.
Ate de tarde, professors.
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DILLOGO BISICO

1. Bon dia, capita°, como vii o senhor?
2. Dais on nenos.

3. Hi giant° tempo o senhor esti aqui?
4. Hi dois lases.

S. 0 senhor esti estudardo no Presidio, nlio esti?
6. Estop, sin. Eaton estudando portuguas.

7. Sna familia Umbels esti estndando portuguis?
8. Esti, sin senhor, mss as case.

9. Entio, todos esti° estudando?
10. erdade. Nds todos estamos estudando portugule.

11. 0 senhor ji fala ben?
12. Palo us pouco, mss estendo

Os senhores Was portuguas em casa?
14. 1k ponco, mss geralmente falamos inglat.

15. Os meninos ji falan ben?
16. Palen, sin, e entendem tudo.

17. Sus senhora tambim entende tudo?
18. Nio, ela nao entende tudo e fala muito pouco.

19. 0 professor entende o senhor bem?
20. Entende, sin. Lyle entende todos os alunos.
21. Z os alunos entendem os professores?
22. Sin, senhor, nos entendemos os profeesores muito ben.
23. Nuito prazer, capitao, at outro dia.
21i. At outro dia.



DI1LOGO REOOMBINADO

1. Como vio, senhores?
2. Male ou stenos.

3. Hi quanto tempo os aenhores estio aqui?

4. Estamos aqui hi dois stases.

5. 0 senhor esti estudando portuguas, nio esti?
6. !Stout sim. Estou estudando portugu8s.

7. Onde o senhor esti estudando portuguls?
8. Eaton estudando no Presidio.

9. Sua senhora e seus filhos tambemestio estudando?
10. EetIo, sim senhor, mas an casa.

11. 0 senhor ji fala portuguls best?
12. Falo mail ou mews.

13. Mae o senhor entende best, nio entende?

14. Entendo tudo.

15. Sua senhora file best?

16. Rio, ela nio fala muito bent, mas entende tudo.

17. E os meninos falam best?

18. Os meninos falam muito best.

19. 0 senhor entende best os professores?

20. Eu entendo os professores muito best.

21. E os professores entendem os alunos?
22. verdade. Os professores entendem todos os alunos.

23. C senhor fain portuguls en case?
24. Falamos um pouco.
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25. Mas oat senhores entendem portuguls, nag) e verdade?
26. 1, sim. Entendemos portuguls muito ben.

27. 0 professor fala inglits?
28. Nto, senhor, lle nao !Oa

29. Hi quanto tempo o senhor esti estudando portugulls?
30. Estou estudando portuguls ha dois m8ses.

31. Naito prazer, major, at outro dia.
32. At outro dia.

NARRATIVA

O capita° esti aqui hi dois sloes; a familia do capi-
tio timbal esti aqui. 0 capitio esti estudanio portuguls
no Presidio. A senhora e os filhos do capitio tomb& es-
tiio estudando portuguls mas else estio estulando em casa.

O capitao ji fala um pouco de portugues e entende tu-
do. Els entende o professor e os col/gas muito ben. Os
filhos do capitio falam muito bent portuguls sae a senhora
fala um pouco.

O capitlo e os colegas falam portuguls no Presidio.
En casa o capitio fala um pouco de portuguls coin a familia
mas geralmente lies falam
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PERGUNTAS

1. Hi quanto tempo o senhor esti aqui?
2. 0 senhor esti estudando no Presidio?
3. 0 que o senhor esti estudando?
4. Sua senhora tambim esti estudandosportugues?
5. Sens filhos estio estudando?
6. Onde sua familia esti estudando?
7. 0 senhor fala portuguAs?
8. Os senhores falam portugu$s beml
9. Seus filhos falambem?
10. 0 senhor entende seus professores?
11. Os senhores entendem portugu$a beml
12. Os professor's entendem os alunos?
13. 0 senhor fala portuguAs em case?
14. Seus colegas falam portuguAs?
15. Os professores falam portuguAs em case
16. 0 senhor esti estudando muito?
17. Hi quanto tempo o senhor esti no ExArcito?
18. Seus professores estAo aqui hi muito tempo?
19. HA quanto tempo o senhor est& estudando portuguAs?
20. Os professores falam inglAs?

EXERCICIOS ORALS

1. Como vai, coronel?
Male ou menos.
HI quanto tempo o senhor esti aqui?
HA dole muses.
Sua familia tambemeeti aqui?
Tambim.

0 senhor esti estudando no Presidio, nio esti?
Eaton, sim senhor. Eaton estudando portuguAs.
O senhor j& fala portuguAs?
Palo um pouco mas entendo tudo.
Eu tambitm falo portuguAs.
Muito prazer, at logo.
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2. Boa tarde, major, como yai?

Beni, obrigado.
Hi quanto tempo o senhor esti aqui?
Hi um m8s.
O senhor esti estudando portuguis, nao esti?

!stout sim senhor. Eetou estudando muito.
Sua eenhora tambem esti estudando?
Thebes, mae ela esti estudando em cam.
O senhor tem filhos?
Tenho um amino e uma menina.
Lies tambim estao estudando?
Estio, sim.
Else falam portugule bem?
Falam male ou mans.
Muito primer, major, ji you indo.

Igualmente. &tilos at outro dia.

3. 0 senhor entende portugule, sargento?
Entendo muito.
Sua senhora tambem entende muito portugas?
Ela entende s6 um pouco.
E sous filhos tambem entendem portuguls?
Iles tambem entendem um pouco.
O senhor entende o professor?
Entendo, eim senhor, entendo muito bem.
E o professor entende os alunos?
Sim, senhor, Ale entende todos Os alunos.
O senhor entende o que eu falo?
Sim, senhor, entendo tudo.
Muito obrigado, sargento, ate amanhi.
At amanhi.
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4. Hi quanto tempo o senhor esti estudando portugu8s?
Hi dois m8ses.
Onde o senhor esti estudando?
Estou estudando no Presidio.
O senhor tem muitos colegas?
NI°, senhor, tenho poucos.
E tem muitos professoree?
NI°, senhor, tambenitanho poucos professores.
O senhor ji fala portugu8s bele

senhor, nio falo bem, falo um pouco.
E seus colegas falam ben?
Alguns !slam bem e outros falam um pouco.
Ben, at de tarde.

5. Hi quanto tempo o senhor esti no Exercito?
Estou no Exercito hi muito tempo.
O senhor d tenente-coronel, nio i?
Sou, sim senhor, sou tenente-coronel da Infantaria.
E seus colegas estio no Exercito hi muito tempo?
Acho que sim.
Os senhores estlo estudando no Presidio, nio estio?
Estamos, sim senhor.
O que os senhores eetao estudando?
Estamos estudando portugu8s.
Muito prazer, at logo.
Igualmente, at logo.

6. Boa tarde, eu me chamo John Smith.
Eu me chamo Jorge Castro.
Muito prazer, senhor Castro.
Igualmente, senhor Smith.
Hi quanto tempo o senhor esti aqui?
Estou aqui hi dois raises.
O senhor a do Rio de Janeiro?
Sou, aim senhor.
Sua familia tambem esti aqui?
Eu sou sulteiro.
O senhor esti estudando ingl8s, nio e verdade?
L, sim senhor, estou estudando ing188.
Muito prazer, senhor Castro, at outro dia.
At outro dia, Senhor Smith.
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DIALOG() WIC°

1. Boa tarde, senhores, como vio?
2. Nato bem, obrigado.

3. 0 quo hi de novo?
4. Nada, tudo velho.

5. Hoje vamps contar ati dez em portugu8s.
6. Boa idiia, vamos contar.

7. Conte atii dez, sargento, faa favor.
8. Um, umm, dois, duas, trls, quatro, cinco, seas,

sets, oito, novo, dez.

9. Quantos alunos hi aqui na sala de aula, sargento?
10. Um, dois, tr8s, quatro, cinco. Hi cinco alunos.

11. Nuito boa. Quanta. aulas os senhores t8a por dia,
tenants?

12. Temos eels aulae por dia.

13. Os senhores tem aulae todos os dia., capitio?
14. flop senhora, temos s6 cinco dial por semana.

15. Quantos dial hi na semana, major?
16. Na semana hi mete dia..

17. Os senhores falam portugu8s nae aulas?
18. Sim, senhora, has aulas falamos s6 portuguls.

19. Nos sibados e domingos timbals falam portugu8s?
20. Nlo, senhora, falamos s6 ingl8s.

21. Nato bem, senhores, ati
22. Ati amanhi.



DIALOG° RECOMBINADO

1. 0 qua hi de novo, senhores?
2. Nada, tudo velho.

3. Vamps contar em portuguls?

4. Boa idiia, woos.

5. Vamos contar at dez?
6. Tinos. Um, una, dois, dugs, tr8s, quatro, cinco,

seas, sate, oito, nova, dez.

T. Conte quantos alums hi aqui, faz favor.
8. 1, 2, 3, 4. Aqui hi s6 quatro alunos.

9. Quantos alunos Cie portugas hi?
10. Hi nova alunos de portugu&s.

11. -uantos professores hi na Bala de aula?
12. Na Bala de aula hi dois professores.

13. Quanta. aulas os senhores tam por dia?
14. Twos eels aulas por dia.

15. Os senLores t8m aulas todos os dias?
16. Nio, senhora, temos auras s6 cinco Sias por Banana.

17. Hi quartas semanas o senhor esti estudando portugu8s?
18. Hi oito Bananas.

19. Conte quantos dias hi na Banana, faz favor:,
20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na Banana hi site (Had.

21. Os senhores falaninglis nas aulas?
22. Nao, senhora, falamos sa portuguas.

23. E en casa?
24. Be casa nunca falamos portuguas.



25. Sua senhora e eeus filhos falam portuguas?
26. Falam um pouco.

27. Nos sibados e domingos o senhor Pala portuguas?
28. Nio, senhora, nos sibados e domingos nunca falamos

portugues.

29. IC sous colegas?

30. Acho que ago.

31. Muito best, seashores, at amanhi.

32. At amanhi.

NARRATIVA

Ho,je nos vamos contar ate des em portugu$s. Um,

uma, dois, duas, tr8s, quatro, cinco, eels, seta, oito,
nave, des. Na sala de aula hi cinco alunos e um pro
fessor. Os alunos tem seas aulas por dia, cinco dias

por semana. Nos sibados e nos domingoarnio hi aulas.

Was aulas os alunos BO falam portugues, nunca (a
lam inglle; mas em casa, nos sibados e domingos, ales
falam geralmente Inglis e um pouco de portuguas. 0
sargento Pala portugule muito best; o coronel Pala um
pouco e o major Pala ben mas todos entendem tudo.

PERGUNTAS

1. 0 qua hi de novo?
2. Vamos contar em portugues?

3. Quantos alunos hi aqui?

4. Quantos alunos de portuguas hi?
5. Quantas janelas hi na sala de aula?
6. Quantas aulas o senhor tem por dia?



7. Quantos dias por semana o senhor tem aulas?
8. Quantos dias hi na semana?

9. 0 senhor tem aulas todos os dias?
10. Os senhores farm portugas todos os dias?
11. 0 senhor fala portuguls nos sibados?
12. Os senhores tem aulas no domingo?
13. 0 senhor fala s6 inglSe nas aulas?
14. 0 professor fala ingles bem?

15. 0 senhor fala portugu$s am casa?
16. Quanto. filhos o senhor tem?
17. Quantos professores os senhores tem?
18. Os senhores vio contar em ingles?
19. Os senhores vio contar at oito emportuguls?
20. 0 senhor fala portuguSs sete dias por semana?

EXERC/CIOS ORALS

1. Sandia, o quo hi de novo?
Nada, tudo velho.
Vamos contar at dez?
Boa ideia, vamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Coronel, quantos lipis o senhor tem?
Tenho tr.., e o senhor?
Eu so tenho um. Quanta. canetas o senhor tem?
Tenho lima.

Kuito bem. At logo.
At logo.
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2. Boa tarde, o que hi de novo?
Nada, tudo velho.
Que beleza de dia hojel
verdade, uma beleza de dial

Quanta. aulas o senhor tem hoje?
Bojo tenho seas.
E amanhi?
Amanhi a sibado, en niotenho aulas.
Mhito obrigado, ji von indo.
At logo.

3. Born dia, comp vai, tenente?
Ben, e o senhor?
Bern. Conte quantos colegas o senhor tern, faz favor.

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho secs colegas.
E quantos professors s?

Bois.
Conte quanta. cadeiras hi aqui, faz favor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui hi trove cadeiras.

Nato bem. E quanta. janelas hi?
Hi quatro janelas.
Muito bet, at de tarde.
At de tarde.

4. Como vio os senhores?
Miis ou msnos.
Os seashores Was portuguas nas aulae?
Sim, senhor, falamos so portugues.
E professor Pala ingl8s?
Sim, Ale fele inglas mato nio nas aulas.
Nos sibados e domingos os seashores falam portugule?
Falamos um pouco.
E em casa?
Em casa eu falo um pouco tambem.
Sens filhos falam portngngs?
Palau tan pouco mas entendem muito.
E sua senhora?
Ela tambemfala um pouco.
Naito prazer, seashores, at amanhi.
At amanhi.



5. Sargent°, quantos filhos o senhor tem?
Tenho cinco.
Quantos meninos?
Tenho quatro meninos e uma menina.
Entio, os senhores sio sete em sua familia?
Sim, senhor, somos sete.
Todos os seus filhos estio estudando?
Hi°, senhor, tres esti° estudando e dois estio am case.
Hato bem, sargento, at logo.
At logo.

6. Holm dia tenente, como vai?

Hem, e a senhora?
Hem, obrigada. Nantes aulas os senhores tam hoje?
Hoje temos seis seas.
Os senhores tam seis aulas todos os dias?
Niko, senhorap so cinco dias por semana.
O senhor Pala portuguas em cam?
Palo um pouco comminha senhora e meus filhos.
Os meninos falam portuguas bam?
Palau muito bem.
O senhor e sua senhora entendemtudo, nio entendem?
Sim, senhora, nos fttendsmos tudo.
Mito bem, tenente, ate de tarde.
At de tarde, minha senhora, muito prazer.
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DULOGO BLSICO

1. Como vai, tenente? Vamps tomer cafe?

2. Boa ideia,

3. 0 senhor tome cafe com *vicar?

4. Nio, tomo cafe con leite.

5. E o senhor, capitio, como tome cafe?

6. Eu sempre tomo cafe simples.

7. Professor, e 'lardede que os brasileiros toms
cafe muito forte?

8. E, sim. Os brasileiros tomam cafe fortissimo!

9. Porque as senhores nunca tomam cafe americano?

10. Nunca tomamos cafe americano porque 4 muito fraco.

11. Major, o senhor tem =I cigarro?
12. Sinto smito, eu nlo fumo; mas o coronel

13. Coronel, o senhor tem cigarroe?

14. Tenho, Ili26 Aqui estio.

15. 0 senhor tomb& tem um fosforo?
16. Nio, mas tenho isqueiro. Aqui esti.

17. Os senhores Amer nas aulas?
18. Nio. proibido fumar nas

19. E quando os senhores fumam?
20. Fumamos so nos intervalos.

21. Obrigada pelo cigarrup coronel.
22. NI° hi de que. Disponha.

23. Ate mmanhi, senhores.

24. Ate amanhi.



DIALOG° RECOMBINADO

1. Vamos tomar cafe, senhores?
2. Boa idaa, vamos.

3. Como o aenhor toms cafe?
4. En tomo cafe com lefts.

5. E o senhor, professor, como toma cafe?
6. Eu tomo eaf6 com muito acAltar.

7. Coronel, o senhor toma cafe com Wear?
8. Nit), en sempre tomo cafe simples.

9. Professor, 4 verdade quit o caf6 no Brasil 4 fortissimo?
10. Sim. 0 caf6 no Brasil 4 fortissimo.

11. t verdade tamb4mque os brasileiros tomam caf6 com
muito Wear?

12. Os brasileiros tomam cal% com muito agdcar.

13. Porque o senhor nio toms cafe americano?
14. Porque 6 muito fraco.

15. Mis o senhor fumy cigarros americanos, nio him?
16. Fumo,

17. Mae os cigarros americanos sio fracos, nio sio?
18. t verdade, mas eu nio tenho cigarros brasileiros aqui.

19. Tenant., o senhor tem um cigarro?
20. Sinto muito, eu nio fumo.

21. Major, o senhor tem um cigarro?
22. Tenho, sim. Aqui estA.

23. 0 aenhor tambem tem fosforos?
24. Tenho, sim. Aqui estio.



25. 0 senhor fuma nas aulas?
26. Nilo. N6s nunca fumamos nas aulas porque 4 proibido.

27. E quando os senhores fumam?
28. Fumamos nos intervalos.

29. Muito obrigada pelo cigarro e pelo aeon.
30. Nao hi de que. Disponha.

31. Ate amanha.
32. At amanha.

NARRATIVA

0 professor, o coronel, o major, o capitao, o tenente
o sargento vio tomar cafe. 0 tenente toma cafe com AKA

car, o professor e o major tomam cafe com lefts, e o capi-
ta° toma cafe simples.

0 cafe no Brasil 4 fortissimo mas o cafe americano 4
muito fraco. Os brasileiros nunca tonal' cafe fraco; ales
tomam sempre cafe muito forte e com muito acicar.

0 major no tem cigarros porque ale nao fuma mks o co-
ronel fuma. 0 coronel sempre tem cigarros e isqueiro mas
Ale nao tem f6sforos. Os alunos nunca fluiam nas aulas por-
que 4 proibido fumar nas aulas. Elea s6 fumam nos interva-
los.

PERGUNTAS

1. Vamos tomar caf4?
2. 0 senhor tom* cafe com avicar?
3. Como o senhor toma cafe?



4. 0 senhor tom caf4 com leite?
5. Os senhords tomam cafe simples?
6. 0 cafe americano 4 fraco?
7. Os brasileiros tomam caf4 muito forte?
8. E proibido fumar nas aulas?
9. Quando os alunos fumam?

10. 0 senhor fuma cigarros americanos?
11. Os senhores tomam caf4 nos intervalos das aulas?
12. 0 senhor tem um f6sforo?
13. Porque os alunoe nio fumam nas aulas?
14. Como os brasileiros tomam cafe?
15. Os cigarros brasileiros ea° fracoe?
16. Como 4 o cafe no Brasil?
17. Os americanos tomam cafe fortissimo?
18. 0 senhor toma cafe em casa?
19. Sua senhora fuma?
20. 0 senhor tem um isqueiro?

EXERC/CIOS ORRIS

1. Como vlo hoje? Vamos tomar cafe?
Vamos, aim. Boa id4isl
Como o senhor toma cafe, professor?
Com muito **fir.
E o senhor, coronel?
Eu sempre tomo cafe simples.
Capita°, como o senhor tom* cafe?
Com leite.
Mato bon. Quatro caf4s
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2. Bon dia, professor, como vai o senhor?
?Alit° bem, e o senhor?
Nais ou menos. g verdade que o cats brasileiro

muito forte?

g, sim. E fortissimoi
0 senhor nao toma esti americano, toms.?
Nio, eu tomo sempre cafi brasileiro, coo muito avicar.
Porque o senhor nlo toma cats americano?
Porque a muito fraco.
O senhor tuna cigarros brasileiros?
Mop porque sio muito fortes.
Bem, ji You indo. Ati logo.

Ati logo.

3. Sargento, o senhor tem um cigarro?
Tenho, sia. Aqui esti.
O senhor fuss cigarros fortes?
Nio, eu sempre fulmo cigarros fracos.
0 senhor tem um fosfOro tambim?
Nio, mas tenho isqueiro. Aqui esti.
O senhor tuna nas aulas, sargento?
Nio, senhor, nos nunca fumsmos nas aulas.
Porque?
Porque a proibido fumar nas aulas.
quando os senhoree Amami?

Ss. nos intervalos.
Obrigado pelo cigarro, sargento.
Nilo hi de que. Disponha.

4. 0 senhor fuss muito, nio fume?
g verdade. Fumo muitos cigarros por dia.

O senhor fiaa cigarros fraco?
Sempree Eu sempre fume cigarros fraco.

verdade que os cigarros brasileiros ego fortissimos?
Acho que
O professor liana cigarros brasileiros?

Acho que nio.
Vamos tomar cats?
Boa idiia, vamos.



5. Onde estio oe cigarros do major?
Eetio dentro da gaveta.
Sinto muito mae oe cadernos nio esti° dentro da gaveta.
Entlo, estio em baixo dos livroe de portugues.
E verdade, esti° aqui.
E onde esti o iequeiro?
O iequeiro esti atris do caderno verde.
Onde esti o caderno?
Em circa da mesa.

L verdade, aqui esti. Obrigado.
Nio hi de que.
Ati de tarde.

6. 0 eenhor term um fosforo?

Sinto muito, eu nio fUmo, vas o capitlo fume.
Capit&o, o senhor tem um Memo ou iequeiro?
Tenho iequeiro. Aqui esti.
Nuito obrigada.
Nio hi de que. Dieponha.
Vamos hoar?
Aqui, nio. g proibido fumar aqui.
Bak) vamos famar fora da aula.
Muito bee. Vamos.
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DIALOGO BASIC°

1. Boa tarde, comp vai?
2. Bern, e o senhor?

3. Bea. Pra onde o senhor vai agora?
4. Agora vou pra cidade.

5. A que horse o senhor vai pra casa?
6. Geralmente Is quatro horae.

7. E a quo horae o senhor vein pra escola?
8. Venho pra eecola %s sete e meia.

9. 0 eenhor vein pra escola sbzinho?
10. Hio, eenhor, venho coin dois colegas.

11. Os senhoree pra eecola a p4 ou de carro?
12. Vimos sews de carro.

13. 0 senhor traz eeu carro todoe oe dias?
14. Ilk, senhor, tram) nas segundas, quartas e sextas.

15. IC quemtraz o carro nas tercas e quintas?
16. 0 capitto traz o carro dale nas tercas e quintas.

17. Quo marca 6 sou carro?
18. Meu carro 6 um Ford de quatro portal; e o do senhor?

19. Eu tenho um Buick conversivell
20. Ahl o senhor 6 granfino, heirs?

21. Quo nadal Bem, ji vou indo. At6 amanhi.
22. At4 amanhi.



DIALOGO RECOMEIN ADO

1. Senhores, boa tarde, comp vio?
2. Muito bem.

3. Coronel, pra onde o senhor vai agora?

4. Agora You pra casa.

5. E o senhor, major, pra onde o senhor vai agora?

6. Eu you pra cidade.

7. A que horas os senhores geralmante vio pra casa?
8. Geralmente vamos Its quatro.

9. Os senhores via) abzinhos?
10. Nio, vanes sempre com outros oficiais.

11. Capita°, a que horas o senhor vem pra escola?
12. Venho Is seta e mein todos os dias.

13. 0 senhor vem sbzinho?
14. Geralmente venho.

15. 0 senhor vem a p4 cm de carro?
16. Eu venho sempre a 0.

17. Sargent°, o senhor tambem vem pra escola sbzinho?
19. Nao, senhor, eu venho sempre com tree colegas.

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

21. E qu' traz o carro nos outros dias?
22. 0 praca traz nas quartas e o tenants nas quintal e sextas.

23. Que marca 4 seu carro?
24. Neu carro 4 um Ford de duas ports.



25. De que core seu carro?
26. L vermelho ea cima e branco em baixo.

27. E que marca e seu carro, coronet.?
28. Meu carro 6 um Chevrolet conversivel.

29. De que c8r 6?
30. 2 azul.

31. Bem, senhores, ate de tarde.
32. Ate de tarde.

NARRATIVA

Os alunos vfm pra escola Is sete e meia nas segundas,
tergas, quartas, quintas e sextas; nos sabados e domingos
ales nao tern aulas e nio vim pra escola. Alguns alunos
vilm de carro e outros yam a pe. 0 capitio vem com dois
colegas. Lyle traz o carro dIle nas segundas, quartas, e
sextas e um dos colegas traz o carro dfle nas tergas e
quintas.

Os alunos tem seas aulas por dia, das oito horas Is
quatro horas da tarde. As quatro horas alguns vio pra
casa e outros vio pra cidade. 0 professor vem sempre a
pe pra escola. Ile tem um Buick vermelho mas nunca traz
o carro dIle pra escola. 0 tenente 4 granfinol Ile
tem um Cadillac conversivel amarelol



PERGUNTAS

1. Fra onde o senhor vai agora?
2. Pra onde os senhores vio Is quatro horas?

3. A que horas o senhor vem pra escola?

4. A que horas os senhores t8m aulas?

5. Quando o senhor vai pra cidade?
6. Os senhores vio pra cidade a p4?

0 coronel vem pra escola sbzinho?
8. 0 senhor traz seu carro todos os dias?

9. Os senhores vem pra escola de carro?
10. Quern traz o carro nas sextas?
11. Quando o senhor traz seu carro?
12. 0 senhor yea pra escola corn colegas?
13. Que marca 4 seu carro?
14. Quantas portas tem seu carro?
15. De que car a seu carro?
16. 0 senhor 4 granfino?
17. Que marca e o carro do sargento?
18. 0 tenente vem pra escola a p4 ou de carro?
19. 0 senhor vai pra casa Is sete e meia?
20. 0 professor traz o carro ale todos os dias?

EXERCICIC3 ORAIS

1. Boa tarde, tenente, como vai?
Bern, e o senhor?

Vou muito bem. 0 senhor vai pra cidade Is quatro horas?
Vou. Porque?
Eu vou tamb4m.
Vamps no meu carro.
Muito obrigado. Que marca 4 seu carro?
Eu tenho um Cadillac conversivel.
0 senhor 4 muito granfino, hein?
Que nadal nas eu sou solteiro.
Entio vamos )ts quatro horas?
Multo bem. At4 Is quatro.
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2. Que marca a seu ceirro?

Eu tenho um Plymouth de duas portas.
De que cor?
L verde. E quo mares. 4 seu carro?
Eu tenho um DeSoto de quatro portas.
De que c8r?

azul e bran co.

A que horas o senhor vem pra escola todos os digs?
Geralmente eu venho is sete e meia.
O senhor traz seu carro todos os dias?
Trago, sim. E o senhor?
Eu, nio. Eu trago meu carro s6 nas segundas e quartos.
E os outros dias?
Os outros dias venho no carro do meu colega.
Que carro Ale tem?
tie tem um Ford ingles.
Bem, ji you indo. At logo.

3. 0 senhor vein pra escola de carro?
Geralmente venho.
E quern vem corn o senhor?

Dois colegas vem no meu carro.
A que horas os senEores vem'?
Vimos sempre Is sete e mesa.
E a que horas as senhores vio pra casa?
Vamos sempre Is quatro horas.
0 senhor vai sempre pra case Is quatro horas?
Nio. Nas tercas e sextas You pra cidade.
Que carro o senhor tem?
Eu tenho um Jaguar preto,
Ahl ) senhor 4 muito granfino, heir?
Que nada!
Bem, a';,4 de tarde.

At de tarde.



4. 0 senhor vai pra cidade hoje?
Acho quo sim.
A que horas?
As tr &s.

0 senhor vai de carro?
Nio, You a pi.
Eu tamb4m you pra cidade Is trees.

Entio vamos n6s dole.
Vamos no meu carro.
Muito bean. At Is tr8s.

Atd Is tree.

5. Pra onde o senhor val. agora?
Vou pra sala de aula.
0 senhor tem aula agora?
Tenho, sim. Tenho uma aula de portuguAs.

Quando o senhor vai pra cidade?
Vou a uma hora.
Hoje, a uma hora?
Sim, hoje a uma.
Como o senhor vai?
Vou de carro.
No seu carro?
Nio, you com o coronel no carro dale.
Que marca 4 o carro Ole?
t um Chrysler.
Um bom carrot nio 4?
L mesmo.
Bem, eu tambem tenho uma aula agora. At logo.

6. Que beleza de dial
1 mesmo, uma beleza de dial
Vamos a Carmel?
Boa idgia, vamos. Quando?

Agora. Neu carro est4 direita
Que marca 4 seu carro?
L um Ford azul, conversivel.
Eu tamb4m tenho Yord mas nio 4

L de quatro portas?
Nio, 4 de duas portas, vermelho.
Bern, vamos indo.

Vamos.

da sala de aula.

conver sivel.
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DInOGO BASIC°

1. Can licenca?
2. Pois nio. Entrem.

3. Como vio todos?
4. Todos bem. Sentemse, meus amigos.

5. Sargento, diga algumas pews de roupa, faz favor.
6. A camisa, a gravata, o terno, o cinto, as calcas e o

uniforms.

7. Muito bem. 0 que o senhor poe na cabecas tenente?
8. Eu ponho o chapdu na cabeca.

9. 0 que os senhores /Zest nos pis, capitio?
10. Pomos meias e sapatos nos pes.

11. 0 senhor usa meias curtas ou compridas, major?
12. Eu use meias curtas.

13. Em que partes do corpo os senhores usam luvas, coronel?
14. Usamos luvas nas mks mas s6 quando faz trio.

15. E para que o senhor usa as mks?
16. Uso as mios pra escrever e pra pegar coisas.

17. Quando o senhor entra na sala tira o palet6?
18. Quando faz calor eu tiro o palet6 quando entro na sala.

19. Os senhores tiram os sapatos quando saem da sala?
20. NIo. Nunca tiramos os sapatos quando saimos da sala.

21. Quando o senhor sai da sala tira o chapeu?
22. NIo, senhor, quando eu saio da sala eu ponho o chapeu.

23. Muito bem, senhores, estA na hora. Vamos embora.
24. Vamos. Atd outro dia.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Com licenga?
2. Pois a°, meus amigos, entrem.

3. Como vio todos aqui?
4. Todos bem. Sentem-se.

5. Diga tries partes do corpo, faz favor.
6. A cabeca, a mac) e o

7. Que pega de roupa o senhor usa na cabega?
8. Eu use chap4u na cabega.

9. E o que os senhores usam nas mhos?
10. Usamos luvas nas mhos.

11. Os senhores sempre usam luvas?
12. Nio, senhor, só quando faz trio.

13. E pra que o senhor usa a mho, sargento?
14. Pra pegar coisas e escrever.

15. 0 que os senhores p8em nos Os?
16. Pomos meias e sapatos nos p4s.

17. Quando os senhores entram na sala tiram os sapatos?
18. Nio. Ncis nunca tiramos 03 sapatos quando entramos na sala.

19. Quando os senhores saem de casa p8em chap4u?
20. Geralmente pomos chap& quando saunas de casa.

21. Os senhores usam terno nos dies que t8m aulas?
22. Nio, senhor, usamos sempre uniforms.

23. Major, diga algumas pegas de roupa, faz favor.
24. A camisa, o terno, o palet6, as calgas, o cinto e a gravata.



25. Ouando faz calor o senhor tira o paleto?

26. Geralmente eu tiro o palet6 quando faz calor.

27. Quando os senhores entrain na sala tiram o chap4u?

28. Sim, senhor, nos sempre tiramos o chapeu ouando
entramos na sala.

29. 0 senhor usa meias curtas ou compridas?

30. Eu sempre use meias curtas.

31. As senhoras usam meias curtas ou compridas?

32. Elas USIR meias curtas e meias compridas.

33. Muito bem. Est na hora. Vamos embora?

34. Boa idaa. Vamos.

NARRATIVA

Uns amigos falam de roupas e das partes do corpo. Eles

aprendem as partes do corpo e as pecas de roupas em portugues.

As partes do corpo que Ales aprendem sao: a cabeca, as mgos e

os Os. As pecas de roupas que Ales aprendem sgo: o chap4u,

as meias, os sapatos, as luvas, a camisa, a gravata, o terno,

o cinto, as calcas, o paletd e o uniforme.

Os alunos poem os chap4us na cabeca. Eles sempre usam

meias curtas e sapatos mas so usam luvas quando faz frio. To

dos usam as mgos pra escrever e pra pegar coisas.

Nos dias de semana os alunos da Escola de Linguas do Exer

cito ngo usam ternos; todos usam uniforme porque sgo militares.

Os professores ngo usam uniforme, usam terno. Quando faz calor

os alunos e o professor tiram os palet6s, quando entrain na sala;

mas nuando saem da sala Ales *Sem os chap4us e os palet6s. Quan

do faz trio alguns alunos e alguns professores usam luvas. As

senhoras geralmente usam luvas e chap4us e sempre usam meias coin

pridas.

As quatro horas 4 hora de it pra casa e todes vio embora.



PERGUNTAS

1. Como vio todos em sua casa?
2. Hoje falamos de roupas e partes do corpo?

3. Coronel, diga tr0s partes do corpo.
4. Major, diga cinco pecas de roupa.

5. 0 que o senhor ptie na cabega?
6. 0 senhor usa luvas nos pis?

7. Quantas mios o senhor tem?
8. Quando faz calor o senhor usa paletd?
9. Os senhores geralmente usam meias curtas?

10. Para que os senhores usam as maos?
11. De que c8r 4 seu terno?
12. Sua gravata 4 de mmitas c8res?
13. Quando o senhor entra na sala tira os sapatos?
14. Os alunos da Escola de Linguas do Ex4rcito usam ternos

nas aulas?
15. De que c8r 4 o palet6 do professor hoje?
16. As professoras usam luvas nas aulas?
17. Quando o senhor sal de casa pae o chap4u?
18. Quando o senhor antra em casa tira o paleto?
19. As senhoras usam cinto?
20. De que car sio sues calgas e sua camisa?

EXMC/CIOS ORAIS

1. Cam licenga?
Pois nio. Entre e sente -se.
0 senhor sempre usa chap4u?
Nio. 36 use chap4u quando faz frio.
De que ear 4 seu chap4u?
Neu chap4u 4 azul.
Onde o senhor p8e o chap4u?
Ponho o chap4u na cabega.
Muito ben.
Ben, JA You embora. At4 outro dia.



2. Boa tarde, como vgo todos?
Todos bem.
O senhor usa meias curtas ou compridas?
Eu sempre uso meias curtas.
Os senhores usam uniforms na escola?
Sim, senhor, nos sempre usamos uniforme na escola.
E nos sibados e domingos usam roupas civic?
Nos sibados e domingos usamos roupas
De que c8r ego seus sapatos?
Meus sapatos sgo vermelhos.
Ben, vamos indo. At amanhg.

3. Como vai o senhor?
Bem, obrigado. Entre e sente-se.

Obrigada. Quando o senhor entra na sala tira o chapeu?
Sempre que eu entro na sala eu tiro o chapel'.
E quando o senhor sai da sala tira o chapel'?

Ngo. Quando eu saio da sala ponho o chapeu.
Quando faz trio o senhor usa luvas?

Sim. Quando faz Frio eu uso luvas.
Quando faz calor o senhor usa palet6?
Geralmente ngo.
Muito bem. Est na hora, vamos. Ate outro dia.

4. Sargento, diga algumas pecas de roupa.
4 camisa, o terno, os sapatos, as meias, a gravata.
Muito bem. De que ceir 4 minha gravata?
A gravata do senhor 4 de muitas cares.
O senhor usa palet6 todos os dias?
Geralmente uso, mas nos s&bados e domingos ngo uso.
Onde nos pomos as meias e os sapatos?
N6s pomos as meias e os sapatos nos Os.
E onde pomos luvas?
Quando faz Frio pomos luvas nas mgos.
Quantas mks o senhor teml
Tenho duas mgos. Uma direita e outra esquerda.
Pra que o senhor usa as mgos?
Pra escrever e pra pegar coisas.
Muito obrigado. Ate de tarde.
Ate de tarde.
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5. Born dia. Com licenca?

Pois nao. Entrem e sentem-se.
Major, quando o senhor entra na sala o professor ji esti li?

Sim. Quando eu entro na sala o professor jA esti li.

Quando o senhor sal da sala o professor sai tambim?

Sim. N6s saimos da Bala Is quatro horas.
Faz calor em Monterey?
Nao, senhor, em Monterey nunca faz calor.
E taz Frio?
Faz um pouco de trio.
Esti na hora. Vamos embora.

Vamos. Ati amanhi.

6. Pra que o senhor usa as maos?
Eu use as maos pra escrever e pra pegar coisas.
0 senhor escreve com lipis?
Geralmente escrevo com caneta.
O senhor tambim usa os pie pra pegar coisas?
Nao, senhor.
Quo mao o senhor usa pra escrever?
Uso a mao direita.
O tenente tambim usa a mlo direita pra escrever?
Nao, 81e usa a mao esquerda.
Muito bem, esti na hora.
Entio,vamos embora. At4 outro dia.
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DIALOG() BASICO

1. Sentem-se, senhores, e ngo facam cerimOnia.
2. Obrigado.

3. Capitao, o senhor quer canja ou sopa de legumes?

4. Quero canja, obrigado. Gosto muito de canja.

5. E os senhores, o que querem?
6. Queremos sopa de legumes.

7. Major, o senhor quer passar o plc) e a manteiga?
8. ?as nio.

9. Coronado o senhor prefere seu file bem passaao ou
mal passado?

10. Prefiro mal passado, faz favor.

11. Os senhores preferem salada de tomate ou de alface?
12. Preferimos salada de tomate.

13. Professor, qual 4 o prato tipico do Brasil?
14. 2 feijoada. Feijgo preto com carnes e toucinho.

15. Os brasileiros comem muito arroz, ngo 4 verdade?
16. Si:a. Nds comemos e gostamos muito de arroz e de

farinha.

17. Os brasileiros bebem leite nas refeicEies?
18. Ngo. Geralmente bebem igua e Is v@zes bebem vinho.

19. E nao bebem cafe ou chi?
20. Sim, nos bebemos cafe depois da sobremesa.

21. Oual 4 a sobremesa tipica do Brasil?
22. E goiabada com queijo.

23. Os senhores querem provar goiabada?
24. Otima ideial
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DIALOG() RECOMBINADO

1. Sentem-se, senhores, e nao facam ceriania.

2. Muito obrigado.

3. Todos os senhores querem sopa?

4. Sim, queretos. Duas canjas e tres sopas de legumes.

5. Quantos files os senhores querem?
6. Cinco files. Dols bem passados e tres mal passados.

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

9. Os brasileiros comem muito arroz e farinha, nio comem?

10. Sim, os brasileiros comem arroz e farinha todos os dias.

11. Qual e o prato brasileiro tipico?
12. E feijoada. Feijao preto com carnes e toucinho.

13. !les comem feijoada todos os dias?
14. Em muitas casas comem feijoada todos os dias.

15. E qual é a sobremesa tipica do Brasil?
16. E goiabada com queijo.

17. 0 que os brasileiros bebem nas refeWes?
18. Geralmente bebem egua e as vezes bebem vinho.

19. E nunca bebem cafe ou chi?
20. Sim. Eles sempre bebem cafe mas so depois da sobremesa.

21. Capita°, o senhor quer passar o pao e a manteiga?
22. Pois nao. A salada tambeml

23. Sim, faz favor. Eu gosto muito de salada.

24. Eu tambem.



25. Os senhores ouerem provar feijoada?
26. Queremos, sim. Que alma ideial

27. Tenente, o senhor quer chi?
28. Nio, eu prefiro cafi.

29. .0s senhores querem goiabada com queijo':

30. Sim, nos queremos provar goiabada.

31. 0 senhor quer um cigarro? Eu gosto de fumar e tomar cafe.

32. Fu tamb4m sempre fumo um cigarro depois da sobremesa.

33. Bem, vamos indo?

34. Vamos. Jg esti na hora.

NARRATIVA

Os alunos de portugues falam portugues nas refeigaes.
0 capitlo quer canja porque Ale gosta muito de canja; o ma-
jor e o tenente preferem sopa de legumes. Todos querem pio

com manteiga.

0 coronel gosta de file bem passado mas o professor
prefere file mal passado, bem vermelhoi Os dole comem fil4

com arroz e salada de alface e tomate.

0 prato tipico do Brasil se chama feijoada e feijio

preto com carnes e toucinho. Em muitas casas brasileiras
comem feijoada com arroz todos os dias. Os brasileiros bebem
muito pouco leite; nas refeicEies Ales geralmente bebem igua

e as vgzes bebem vinho. Os brasileiros bebem cafe muito forte
depois da sobremesa.

A sobremesa tipica do Brasil 4 goiabada com queijo.



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 pio e a manteiga?
5. Como o senhor quer o seu file?
6. 0 senhor gosta de file mal passado?
7. Que salada o senhor prefere, tomate ou alface?
8. Os senhores querem prover feijoada?
9. Que 6 feijoada?

10. Qual e a sobremesa tipica do Brasil?
11. 0 senhor gosta de pio com queijo?
12. Os brasileiros comem muito arroz?
13. 0 que o senhor bebe nas refeig8es?
14. 0 senhor gosta de Comer vinho nas refeig8es?
15. 0 senhor tome cafe nas refeic8es?
16. Os senhores tomam cafe depois da sobremesa?
17. Os americanos geralmente bebem leite nas refeig8es?
18. 0 senhor gosta de chi?
19. Quando faz calor os senhores bebem muita dgua?
20. Os americanos comem muito arroz e farinha?

EXERUCIOS ORALS

1. Sentem-so, senhores, e nio facam cerim8nia.
Obrigado.
Oue sopa o senhor quer, sargento?
Quero canja, faz favor.
Quer plc) com manteiga tamb40
Sim, senhor, obrigado.
E com o senhor quer seu fild?
Hem passado, faz favor.
Com arroz ou salada?
Com arroz, obrigado.
Pois nio.
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2. Born dia, major, o que o senhor quer hoje?
Vou querer sopa de legumes e salada.
Salaia de alface?
Alface e tomate, faz favor.
E o que o senhor quer beber?
Agua agora e cafe depois da sobremesa.
Muito bem.

3. Que beleza de dia, nao, coronel?
f mesmo, uma beleza de dial
O senhor quer um file hoje?
Sim, mal passado, comp sempre.
E quer arroz tambim?
Nao, prefiro uma boa salada.
E o que quer de sobremesa?
Nada hoje, obrigado.
Café on chi?
Chi, faz favor.
Pois nao.

4. Como vai o senhor?
Bem. 0 que hi de bom hoje?
Uma feijoada muito boa.
Etta°, You provar a feijoada.
Com arroz?
Com arroz e farinha.
Pao com manteiga tambAs?
Naos hoje nao.
Goiabeda com oueijo?
Sim, e café depois da goiabada.
Muito ben.
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5. Qual 6 o prato tipico do Brasil?

Feijoada.
E o que 4 feijoada?
Feijio preto corn carves e toucinho.

E corn que os brasileiros coma feijoada?

Cam arroz e farinba.
Iles comes feijoada todos os dias?

Sim, em muitas casas comes feijoada todos os

&liquor° prover fei joada.

Nato hem. Amanhi, em minha casa.

A que horas?
/3 trills horas. At amanhl.
At6 amanhl.

6. 0 quo os senhores quer em hoje?

Sopa e salada.

Que sopa? Canja ou legumes?

Duas canjas.
Salada de tomate?
Nio, salada de alface.
E o que vlo beber?
Leite, faz favor.

querem sobremesa?
Quern goiabada.

o major?
Ile nao quer nada.
Cafe depots da goiabada?

faz favor. Dots cafis.

Nato ben.



/
.04....

.



LIQX0 12

$1



DIALOGO BASIC°

1. Boa tarde, o que hA de novo?

2. Nada, tudo velho.

3. Coronel, poraue o senhor usa Oculos durante as aulas?

4. Porque ngo vejo bem de perto.

5. Entgo o senhor ngo pode ter sem 6culos?

6. Nlo, senhor, ngo posso tar uma palavra sem 6culos.

7. 0 senhor vt bem de longe?

8. Sim, de longe vejo muito bem.

9. E os senhores,veem bem de perto e de longe?

10. Graces a Deus vemos muito bem.

11. Todos podem ver sem 6culos?

12. Sim. Todos nds podemos ver bem sem Oculos.

13. De que car sgo seus olhos, capitgo?

14. Meus olhos sgo castanhos.

15. Ehique parte da cabega ficam os olhos?

16. Os olhos ficam no rosto.

17. Diga outras partes do corpo que ficam no rosto.

18. A testa, o nariz, as magas do rosto, a boca e o queixo.

19. As orelhas tamb4m ficam no rosto?

20. Ngo, senhor, as orelhas ficam nos lados da cabega.

21. De que car d seu cabelo?

22. Neu cabelo J louro mas o do major d grisalho.

23. Mmito bem, senhores. Mgos obral

24. tilos obral



DIALOG() RECOMBINADO

1. 0 senhor usa 6culos sempre?
2. !no, 36 use dculos pra ler.

3. 0 senhor ve bem de longe?

4. Sim, de longe vejo mmito bem.

5. 0 senhor ngo pole ler nada sem dculos?
6. Ngo, senhor. Nlo posso ler uma palavra sem dculos.

7. E os senhores, viembem sem 6culos?
8. Gragas a Deus vemos muito bem.

9. Os senhores veem bem de perto e de longe?
10. Sim, vemos bem de perto e de longe.

11. De que c8r ego seus olhos?
12. Meus olhos sio azuis.

13. De que c8r sio os olhos de sua senhora?
14. Os olhos dela sio castanhos.

15. De que c8r 4 meu cabelo?
16. 0 cabelo do senhor 4 louro.

17. E o do major?
18. 0 cabelo do major 4 grisalho.

19. Em que parte da cabega fica o rosto?
20. 0 rosto fica na frente da cabega.

21. Diga tres partes do corpo que ficam no rosto, faz favor.
22. A testa, os olhos e o nariz.

23. Muito bem. Agora, diga outras tries.
24. As magi's do rosto, a boca e o queixo.



25. As orelhas tambem ficam no rosto?
26. Ngo. Aa orelhas ficam nos lados da cabeca.

27. Quantos olhos o senhor tem?
28. Tenho dois olhos.

29. E quantas orelhas o senhor tem?
30. Tenho duas orelhas.

31. 0 cabelo do senhor a curto ou comprido?
32. Peu cabelo 4 curto.

33. 0 cabelo da professora tambem 4 curto?

34. Ngo, senhor, o cabelo dela 4 comprido.

35. Muito bem, senhores. Mgcs a obra.
36. Mgos a obra.

NARRATIVA

0 coronel usa Oculos durante as aulas porque nao ve bem
de perto; ele nao poee leer uma palavra sem Oculos. Mas Ale
ve bem de longe.

Gragas a Deus eu vejo bem de perto e de longe e nao use
6culos. Os meus colegas tambem podem ver bem sem Oculos.

Os olhos do capitgo sgo castanhos; os do major sgo a-
zuis e os do professor sgo verdes. Os olhos ficam no rosto.
Outras partes lo corps, que tambem ficam no rosto sao a testa,
o nariz, as magis do rosto, a boca e o queixo. As orelhas
nao ficam no rosto, ficam nos lados da cabega.



PERGUNTAS

1. 0 senhor v8 bem?
2. 0 senhor v8 bem de perto?

3. Os senhores v8em bem de longe?

4. Porque o senhor usa Oculos?

5. 0 senhor pode 182. sem Oculos?

6. Os senhores sempre usam 6culos?

7. De que c8r sgo seus olhos?
8. Onde ficam seus olhos?

9. Em que parte da cabega fica o rosto?
10. A testa fica no rosto?
11. Que partes do corpo ficam no rosto?
12. Quantas orelhas o senhor tem/
13. Onde ficam as orelhas?
14. De que c8r d seu cabelo?
15. De que c8r o cabelo de sua senhora?
16. De que c8r ego os olhos dos seus filhos?
17. Os professores usam 6culos?
18. Os senhores usam cabelo curto ou comprido?
19. Durante as aulas o senhor usa 6culos?
20. Diga duns partes do corpo que ngo ficam na cabeca.

EXERC/CIOS ORALS

1. 0 que hi de novo?
Nada, tudo velho.
Seus oculos sgo novos?
Ngo, sgo velhos.
0 senhor sempre usa oculos?
Ngo, s6 use 6culos pra 18r.
Entgo, o senhor v8 bem de longe?
Gragas a Deus vejo muito bem de longe.
Muito bem, capit5o, nios obra.

Naos a obra.
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2. 0 senhor pode ler sem oculos?
Ngo. Ngo posso ler uma palavra sem oculos.
0 senhor usa oculos pra longe?
Tamb4m. Eu sempre uso oculos.
De que cor sgo seus olhos?
Sgo verdes. F os seus?
Os meus sic) castanhos.

E de que cesr 4 seu cabelo?
Meu cabelo 4 preto.
Muito bem. Mgos a obra.

3. Sargento, onde ficam as orelhas?
As orelhas ficam nos lados da cabega.
E o nariz, onde fica?
O nariz fica no rosto.
Onde fica o rosto?
O 1.osto fica na frente da cabega.

Quaffs sio as outras partes do corpo que ficam no rosto?
A testa, os olhos, as macgs do rosto, a boca e o queixo.
Muito bem. At4 logo.
At logo.

4. De que air 4 o cabelo do senhor?
Meu cabelo 4 grisalho.
E seus olhos?
Meus olhos sgo pretos.
O senhor usa oculos?
Ngo, senhor. Gragas a Deus vejo muito bem.
Eu posso ver bem de longe.
E de perto, o senhor ngo pode veer?
Vejo um pouco mas sempre uso oculos pra ler.
Est na hora. Vamos indo?
Boa id&a, vamos.



5. Os senhores podem vir bem a pedra?
Sim, senhor, podemos.
E podem ler tudo?
Sim, senhor, podemos ler tudo o que esti na pedra.
Entgo, vamos ver. Quantas ngos o senhor tem?
Tenho duaJ mks.
E quantos p6s o senhor tem?
Tenho dois
Onde esti° os 6culos do professor?
Os 6culos do professor estio no bolso dele.
De que cor sgo os oculos do professor?
SSo verdee.
Muito bent, senhores, at amanhg.
At amanhg.

6. Como se chanam as partes do rosto aos lados do nariz?
Chamam-se magi's do rosto.
Com que parte do corpo as comemos?
Comemos corn a Boca.
E com que parte do oorpo nds vemos?
Vemos cam os olhos.
E com que parte do corpo nds escrevenos?
Escrevemos com a mIo.
E pra que tambem usamos a mio?
Para pegar coisas.
0 senhor usa a mgo direita ou esquerda?
Uso a ngo direita.
0 senhor nunca usa a mio esquerda pra escrever?
Nunca.
Muito bem. At amanhg.
At4 amanhi.
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DIALOG° BASICO

1. Puxal Que dia horrivell
2. 2 mesmo. Hi tries dias que ngo vemos o soli

3. Tenente, o senhor tem troco?

4. Pra quarto?

5. Pra vinte cruzeiros?
6. Ngo sei se tenho. Deixe-me v4r.

7. Eu the dou uma nota de vinte e o senhor me di moedas.
8. Tome. Dez, onze, doze, treze, catorze, quinze e

cinco sgo vinte.

9. Obrigada. 0 senhor sabe que ngo 4 ficil trocar dinheiro?
10. Sei muito bem. Nos Onibus 4 muito

11. t impossivel trocar uma nota grande nos onibus.
12. As vezes uma nota pequena taMb4m.

13. Os senhores sabem que na Amgrica hi muito troco?
14. Sim, sabemos. Li hi sempre muito troco.

15. E o dinheiro de papel 4 sempre novo, ngo 4?
16. E verdade. Na Amgrica ngo vemos dinheiro velbo.

17. Professor, como se chama o dinheiro de Portugal?
18. 0 dinheiro de Portugal se chama escudo.

19. Muito obrigada pelo troco, tenente.
20. Nio hi de que. Disponha.



DILL000 RECOMBINADO

1. Puxal Que dia horrfvell
2. t mesmo.

3. Hi seas dias que nio vemos o soll

4. Sells dias, nio, sete.

5. Major, o senhor tem tr8co?
6. Tr8co pra quanto?

7. Tr8co pra duas notas de vinte?
8. NSo sei se tenho. Deixeme v8r.

9. Eu the dou s6 uma nota de vinte e o senhor me di o tramp.
10. Tome. Tenho urea nota de dez e duas de cinco.

11. Obrigada. 0 senhor sabe que nio 4 ficil trocar dinheiro.
12. Sei muito bem.

13. Na America Umbel!' 4 diffcil trocar dinheiro?
14. NIo. Na America sempre hi muito trOco.

15. Aqui no Rio 4 impossfvel trocar uma nota grande nos 8nibus.
16. As vtzes uma nota peauena tambem.

17. t verdade que o dinheiro de papel na America a sempre novo?
18. t verdade. Na America nio hi dinheiro de papel velho.

19. Como se chama o dinheiro de Portugal?
20. 0 dinheiro de Portugal se chama escudo.

21. Quantos escudos hi no Misr americano?
22. Acho que hi tr8s escudos e meio no daar.

23. Os senhores sabem quern tem moedas brasileiras?
24. Sim, sabemos. 0 professor tem moedas e notas brasileiras.
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25. Entao, vou vtr se ele tem Waco pra vinte.
26. Acho que ele tem.

27. Professor, o senhor pode trocar vinte cruzeiros?
28. Pois nao. Tome. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 5 sac, 20.

29. Mbito obrigada pelo troco, professor.
30. Nao hi de que. Disponha.

NARRATIVA

O dia esti horrivell HA tries dias que os alunos nao
vtem o soil 0 capitao auer tr6co porque ele auer it a ci
dade de 8nibus e nao 4 ficil trocar uma nota grande nos Orli
bus. Na Am4rica hi sempre muito_troco mas no Brasil 4 mui
to dificil trocar dinheiro.

O capitao tem uma nota de vinte cruzeiros. 0 profes
sor tem trOco e the dA uma nota de dez e dez moedas de um
cruzeiro. Agora o capitao pode it a cidade de 8nibus por
que ele jA tem tr6co.

Em Portugal nao usam cruzeiros, usam escudos. Cruzei
ro 4 o dinheiro do Brasil e o dOlar 4 o dinheiro dos Esta
dos Unidos da Am4rica do Norte.

Na America o dinheiro de papel nunca 4 velho mas no
Brasil o dinheiro de papel geralmente nao 4 muito novo.



PERGUNTAS

1. Hg quantos dias ngo vemos o sol?
2. 0 dia hoje esti harrfvel?
3. 0 dia hoje esti uma beleza?
4. 0 senhor me dA trOco pra dez d6lares?
5. Conte de 10 a 15, faz favor.
6. 0 senhor Babe qual 6 o dinheiro que os portugueses usam?
7. ! fatal trocar dinheiro no Brasil?
8. t dificil trocar uma nota peauena no 8nibus?
9. Os senhores sabem de aue cor 4 o dinheiro de papel

brasileiro?
10. Na Am4rica vemos dinheiro de papel velho?
11. Quanto ego quinze e cinco?
12. As moedas brasileiras sgo velhas?
13. Quanto ego oito e seis?
14. 0 senhor pode trocar dez escudos?
15. Quantos escudos hg no d6lar americano?
16. fAcil trocar uma nota pequena na Amirica?
17. Os senhores sempre tam traco?
18. 0 senhor vai trocar seu carro?
19. 0 senhor tem um carro velho?
20. Como se chain o dinheiro do Brasil?

EXERC/CIOS ORRIS

1. Puna! Que dia horrivell
t mesmo. Hg uma semana que ngo vemos o soli
0 senhor tem muito dinheiro?
Eu sempre tenho muito dinheiro. Porque?
0 senhor pode me dar duas notas de dez?
Sim. Eu the dou duas de dez e o senhor me di vinte.
Muito bem. Aqui estL
Aqui estio as duas notas de dez.
Obrigado.



2. Bom dia, como vai o senhor?
Muito bem, obrigado.
Que hg de novo?
Nada, tudo velho.
Sente-se. Quer um cigarro?

Obrigado. 0 senhor tem trOco pra dez cruzeiros?

Nio sei se tenho. Deixe-me v8r.

Duas de cinco estg bem.

Tome. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez.

Muito obrigado pelo tr8co.
N5o hg de que. Disponha.

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.
O senhor tem notas e moedas brasileiras?

Tenho, mas em easa. Amanh5 eu trago algumas.

Boa ideial Eu quero v8r o dinheiro brasileiro.

De que car sio as notas de cruzeiro?
Slo de mmitas cores - azuis, verdes, amarelas, castanhas.

r verdade?
Sim, senhor, a verdade. 0 senhor vai ver amanhi.

4. 0 senhor tem trOco pra vinte?
Acho que aim.
Tem moedas?
Deixe-me var.
Eu quero it cidade de 8nibus e ngo tenho trOco.

Tome. Dez, onze, doze, treze,catorze, quinze
e cinco sio vinte.

Porque 4 diffcil trocar dinheiro nos &Thus?
Porque nao hg trOco.
E porque n5o hg trOco?
Ahl isso eu nlo sei.
Ber4 g you indo. Obrigada pelo trOco.

N5o hg de que. Disponha.

94



5. Os senhores sabem quern tem tremo pra dez ddlares?
Eu nao tenho mas echo que o professor tem.
Professor, o senhor pode trocar dez d6lares?

Posso. Dues de cinco est4 bem?
O senhor nio tem moedas?
Sinto muito mas nio tenho.
WA° o senhor me di as dues de cinco.
Pois nio. Aqui estlo. Tome.

Muito obrigada. Ate logo.

6. 0 senhor vai trocar seu carro?
Acho que aim.
Que marca de carro o senhor tem agora?
Tenho um Dodge.
O que marca o senhor quer?
Quern um Packard.
O senhor gosta de Packard?
Gosto muito.
O senhor tem muito dinheiro, nio tern?
Que nada, meu amigo.
Quando o senhor vai trocar seu carro?
No gibed°.
Bea, ji you indo. Ate amanhi.
Ate.
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DIkLOGO BASICO

1. Como vai o senhor, capitAo?

2. &Imo, e a senhora?

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

4. Nao, senhora. Fazem apenas duas semanas que cheguei:

5. 0 senhor veio s6 ou com a familia?

6. Vim com a familia inteira.

7. Os senhores vieram de aviao ou de navio?

8. Viemos de navio, no "Del Norte".

9. Entao os senhores chegaram no mesmo navio que o Cel. Brooks?

10. Sim, chegamos juntos no mesmo navio.

11. 0 senhor fala portugu8s muito bem, capitio. Onde aprendeu?

12. Aprendi na Escola de Linguas do Ex4rcito, na California.

13. Sua senhora e seus filhos tambem aprenderam lg?

14. N1o, files aprenderam com um professor particular.

15. Por quanto tempo os senhores aprenderam portugu8s?

16. Aprendemos s6 por seis mAses.

17. 0 senhor sabe quanto tempo vai ficar no Brasil?

18. Sei, sim senhor. Vou ficar aqui tr8s anos.

19. Os senhores g sabem onde vio morar?

20. Sim, senhora. Vamos morar em Ipanema.

21. Vio morar em casa ou em apartamento?

22. Vamos morar numa casa 6tima com jardim.

23. Muito prazer, capitio, at a vista.

24. Ate a vista, minha senhora, muito prazer.



DIALOGO RECOMBINADO

1. Como vai o senhor, coronel?
2. Otimo. E como vai meu bom amigo?

3. Vou muito bem. Que beleza de dia, heir?

4. g verdade. Uma beleza de dial

5. Faz muito tempo que o senhor chegou ao Rio?
6. Fazem apenas sate semanas.

7. Mas o senhor fala portugugs muito beml
8. Eu aprendi portugues com professores brasileiros.

9. Onde? Na Amirica?
10. Sim, senhor, na Escola de Linguas do Ex4rcito American.

11. Onde fica a escola?
12. Fica na California.

13. 0 senhor veio da Amgrica de navio?
14. Ngo, vim de amigo.

15. E veio Azinho?
16. Ngo, senhor, vim com minha senhora.

17. Sua senhora fala portugues?
18. Fala um pouco.

19. Fla tamb4m aprendeu na Escola de Lfnguas do Ex4rcito?
20. Ngo, aprendeu com um professor particular.

21. 0 senhor ji aabe qusnto tempo vai ficar no Rio?
22. Sei, sim. Vou ficar aqui tres anos.

23. E ji sabem onde vgo moray?
24. Vamos moray em Ipanema.
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25. Os senhores vlo morar em casa ou apartamento?

26. Vamos morar numa otima casa cam jardim.

27. 0 senhor tem carro, coronel?

28. Tenho, meu amigo. Meu carro veio tambem.

29. Muito prazer, coronel, at a vista.

30. Igualmente. At a vista.

NARRATIVA

0 Capita() Taylor veio com a familia pro Brasil onde vgo

ficar tres anos. Ales vieram no "Del Norte" e fazem apenas

duas semanas que chegaram ao Rio. A familia Taylor veio da

Amirica no mesmo navio que o Coronel Brooks veio.

0 coronel e o capita() sao velhos amigos. ties aprende

ram portugas juntos na Escola de Linguas do Exercito Ameri-

can° em Monterey, na California. As familias dales tambim

aprenderam um pouco de portuguSs mas com uma professora parti-

cular.

Os dois oficiais vao ficar no Brasil trgs anos mais ou

menos. 0 capita() vai morar numa casa 6tima com jardim em

Ipanema. A senhora dAle prefere casa com lardim porque Ales

tam quatro filhos pequenos. 0 coronel e a senhora nio tSm

filhos e vgo morar num apartamento em Copacabana.
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PERGUNTAS

1. Faz muito tempo que o senhor chegou aqui?
2. 0 senhor veio de navio pra Monterey?
3. Como o senhor veio pra Monterey?
4. Os senhores vieram de aviao?
5. Sua familia veio tambem?
6. 0 senhor vai pro Brasil de navio ou de aviio?
7. Onde o senhor aprendeu portugufs?
8. 0 senhor e sua senhora aprenderam portugufs juntos?
9. Por quanto tempo o senhor vai estudar portugufs?

10. Quanta tempo o senhor vai ficar aqui?
11. Quanto tempo o senhor vai ficar no Brasil?
12. Onde o senhor vai morar aaui na Peninsula?
13. Onde os senhores vio morar no Brasil?
14. 0 senhor mora em casa com jardim?
15. Os senhores moram em apartanento?
16. Sua casa tem muitas salas?

EXERCICIOS ORAIS

1. Como vai, major?
(itimo, e o senhor?
Otimo tambem.
Que beleza de dia hojel
mesmo, uma beleza de dial

Faz muito tempo que o senhor chegou ao Rio?
Fazem apenas trfs semanas.
E quanto tempo vai ficar aqui?
Trfs anos mais ou menos.
0 senhor veio s6 ou com a familia?
Nio, vim so. Eu sou solteiro.
Muito prazer, major, at a vista.
At a vista.
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2. 0 senhor Pala portugues muito bem.
0 senhor entende tudo o que eu falo?

Entendo tudo. Onde o senhor aprendeu portugues?

Aprendi na Am4rica.
Onde? Numa escola particular?
Aprendi na Escola de Linguas do Exercito American.
Onde fica essa t;scola?
Fica em Monterey, na California.
Por quanto tempo o senhor aprendeu
S6 por seis mases.
E verdade? S6 por seis ages?
Sim, meu amigo, mas seis horas por
Puxall Seis horas por dial!
Bern, j4 you indo. At amanhg.

At4 amanhg.

portugues?

dia t

3. Boa tarde, comp vai, tenente?
Muito bem, obrigado.
Quanto tempo faz que o senhor chegou aqui?
Faz mail ou menos um Wes.
O senhor veio s6?
Ngo, vim com a familia.
Os senhores vieram de avigo ou de navio?
Viemos de navio, no "Del Norte".
AM no mesmo navio que o Coronel Brooks.
E verdade. N6s viemos juntos.
JA Babe onde vai morar, tenente?
J. Vamos morar em Ipanema.
O senhor g tem casa?
Ngo. N6s vamos morar em apartamento.

Ahl muito bem. Entgo, vamos embora.

Vamos.

4. Quanto tempo o senhor vai ficar aqui?
Mais ou menos auatro meses.
E quando o senhor chegou da Am4rica?
Cheguei quarta, de avigo.
E onde vai ficar?
Vou ficar em casa de uns amigos.
Ahl muito bem. Muito prazer, ate a vista.

At4 a vista.
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5. Faz muito tempo que a senhora chegou aqui?
Nio, senhor, fazem apenas alguns dias.
A senhora 4 a senhora do Capitio Suith?
Sou, sim senhor.
Os senhores vieram no mesmo aviio que o Sr. Castro?
L verdade. Viemos juntos no mesmo aviio.
Onde a senhora aprendeu portugugs?
Aprendi na America com um professor particular.
E quanto tempo os senhores vio ficar em Lisboa?
Vamos ficar aqui mais ou menos dois anos.
Or senhores j tem casa?
1111, sim senhor. Temos uma casa alma can jardim.
O capitio 4 do Exircito Americano?
Nio, senhor, ele 4 da Narinha. Hem, muito prazer.
Igualmente, minha senhora.

6. Faz muito tempo que os senhores chegaram?
Nio. Fazem 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 apartanento?
Sim, queremos um apartamento pequeno.
N6s temos um muito bom.
Quanto a por dia?
Dez escudos por dia.
Muito beta. Esti eUmo. Obrigado.
Nao hi de que. Disponha.



Ligxo 15
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DItLOGO BASIC°

1. Com licenca?
2. Pois rig°, meu amigo, entre.

3. Obrigado. Como vgo todos aqui?

4. Todos bem. Sente-se.

5. Obrigado. 0 que hg de novo hoje?

6. Muita coisa. Recebi orders de it para o Brasil.

7. E verdade? Ouando?

8. Dentro de quatro semanas.

9. 0 que o senhor vai fazer lg?
10. Vou servir na Comissgo Militar.

11. Otimo" 0 senhor vai gostar muito do Rio.
Espero oue sim.

13. 0 senhor vai de avigo ou de navio?
14. Acho que you de navio.

15. 0 senhor sabe que faz muito calor no Rio, nio sabe?
16. Sei, sim, mas eu gosto muito de calor.

17. Seu portugues vai the servir muito.
18. 1 mesmo.

19. &Ago, meu amigo, muitas felicidades.
20. Muito obrigado.

21. Boa viagem e escreva.
22. Muito bem. At a volta.
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DIALOGO RECOMBINADO

1. Com licenca?

2. Pas nio, meu amigo, entre.

3. Como vai o senhor hoje?

4. Otimo. Sente-se.

5. Obrigado. E como vio todos?

6. Todos ben. 0 que hi de novo?

7. Nada, tudo velho. 0 que hi de novo aqui?

8. Muita colas. Recebi ordens hoje.

9. verdade? Pra onde?

10. Pro Rio. Vou servir na Comissio Militar.

11. Otimol 0 senhor vai gostar muito do Rio.

12. Espero que aim.

13. E quando 'wait ji sabe?

14. Acho que dentro de secs semanas.

15. De aviiio ou de navio?

16. Vou de navio.

17. Vai so?
18. Nio. Vou com a familia inteira.

19. E verdade que no Rio faz muito calor?

20. its vftes faz muito calor.



21. Seu portugugs vai the servir muito!
22. r verdade. Vou usar o portugugs que aprendi.

23. Sua senhora tambem Pala portugugs, nio fala?
24. Fala, aim, e os meninos tambem.

25. Entio, meu amigo, muitas felicidades.
26. Muito obrigado.

27. Boa viagem e escreva.
28. Muito bent. At a volta.

NARRATIVA

0 Major Thomas recebeu ordens de it pro Rio de Janeiro
onde Ale vai servir na Comissgo Militar. 0 major e a land
lia vio dentro de quatro semanas; files vio de navio, no
"Del Norte". 0 navio vai Bair de Nova Orleans. 0 major
sabe que faz muito calor no Rio mas Ale gosta muito de calor.

0 portugugs que o major aprendeu na Escola de Lfnguas do
Exercito vai the servir muito. Ele vai gostar muito do Rio
e dos brasileiros porque pode falar e entender portugugs.
Dols colegas do major vio pro Rio con file e out roe dois vio
servir em Lisboa.

No Rio o major vai morar numa casa grannie com jardim em
Ipanema. 0 major tent muitos amigos americanos no Rio e to-
dos servem na Comisslo /dinar.
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PERGUNTAS

1. Com licenca?
2. Como vac) todos aqui?

3. 0 que hi de novo hoje?

4. 0 senhor jd tem ordens?

5. Suas ordens sac pra Portugal?

6. Quando o senhor vai pro Brasil?

7. 0 senhor vai servir na Comissio Militar?

8. 0 senhor vai de navio ou de aviio?

9. Faz muito calor no Rio?

10. 0 senhor gosta de frio?

11. 0 senhor gosta de calor?

12. Seu portugues vai the servir no Brasil?

13. Sua familia tambem vai pro Brasil?

14. Quanto tempo o senhor vai ficar no Rio?

15. 0 senhor vai morar em apartamento?

16. Cs senhores gostam de morar em casa ou apartamento?

17. Sua senhora prefere easa peouena ou grande?

18. A viagem pro Rio 4 curta ou comprida?
19. Sew colegas tamb4m IA° servir na Comissio?

20. Sua senhora quer it pro Brasil,

EXERCICIOS ORALS

1. Com licence.?
Pois nio, meu amigo, entre.
0 que hd de novo?
Muita coisa. Recebi ordens.

Pra onde?
Pro Rio.
mesmo? Quando vai?

Dentro de tres semanas.
Vai so?
Nio, com a famflia inteira.
Boa viagem e felicidades.
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2. 0 que o senhor vai fazer no Brasil?
Vou servir na Comissgo Militar.
Por quarto tempo?
Mais ou menos tries anos.

Seu portuguZs vai the servir muito.
mesmo.

Os senhores vgo de navio?
Vamos, sim, no "Del Norte".
Quando?
Dentro de quatro semanas.
Saem de Nova Ioroue?
Ngo, saimos de Nova Orleans.
Boa viagem, meu amigo, e escreva.
Muito bem. Felicidades.

3. 0 senhor sabe que faz muito calor no Rio?
Sei, mas eu gosto de calor.
Em que m6ses faz calor no Rio?
S6 durante alguns mases.
O senhor vai gostar do Rio.
Espero que sim:
O Rio 4 ulna beleza de cidade.
Bem, ji you indo. At4 a vista.
At a vista.

4. Entgo, quando 4 a viagem?
Dentro de quince dias.
E comp vai?
De avigo.
O senhor vai servir na Comissgo Nilitar?
Vou, sim senhor. Vou servir coin o Coronel Prooks.
Seu portugu8s vai the servir muito em Lisboa.
2 mesmo. Vou usar o portugues que aprendi.
Faz muito frio em Portugal?
Espero que ngo.
Bem, meu amigo, muitas felicidades.
Muito obrigado.
Boa viagem e escreva.
Muito bem. Ate a volta.
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5. Com licenca, major? Como vai?
Muito beats obrigado. Sente-se. Quer um cafe?
Otima ideia, obrigado.
Cigarro?
Ngo, obrigado, eu ngo fumo.
O que hg de novo?
Muita coisa. Recebi ordens de it para Portugal.
Onde o senhor vai servir?
Vou servir em Lisboa.
Com a Feirca Aerea Portuguesa?
Mais ou menos.
Os americanos tem uma Comissgo Militar em Lisboa?
Temos

E hg muitos oficiais 14?
Mais ou menos vinte.
O senhor vai gostar muito de Lisboa.
Espero que sim.
&VA.°, felicidades.
Muito obrigado. Ate a volta.

6. Faz muito calor no Brasil?
Geralmente faz.
No Brasil inteiro?
Ngo, so em alguns estados.
O senhor 3e sahe quando vai?
Acho que you dentro de tres semanas.
E quando tempo vai ficar IA?
Mats ou menos vinte meses.
Jg tem casa?
Sim. Jg temos uma casa alma em Copacabana.
Beat, meu amigo, muitas felicidades e boa viagem.
Muito obrigado.



VOCABULARIO

a, as the

acho I think

acho que nio I don't think so

acho que sim I think so

o Wear sugar

direita to the right

esquerda to the left

agora now

a dgua water

a alface lettuce

alguns some (masc.)

os alunos students

amarela, amarelo yellow

o americano American (masc.)

ao to the

o apartamento apartment

a 0 on foot, walking

aprendem they, you (at) learn

aprendemos we learn

aprenderam they, you (at) learned
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aprendeu he, she, you learned

aprendi I learned

o aquecedor heater

a que horas? at what time?

aqui here

aqui est£ here it is

aqui estIo here they are

aquilo that (far away, out of sight)

o arroz rice

a Artiiharia Artillery

a senhora you (proper form to address
a lady)

Is sete e meia at seventhirty

as Azes sometimes

atd until, up to

at4 amanhi until tomorrow

at4 a vista see you again

at4 a volta see you when I, you return

at4 de tarde until this afternoon

at4 outro dia until another day

Eltr4s dos (atr4s de) behind

a aula class



o aviio

azul, azuis

bebem

bebemos

bem

bem passado

Boa ideial

boa tarde

Boa viagem!

a boca

o bolso

bom dia

a borracha

branca (s), branco

o cabelo

a cadeira

o caderno

o café

as calgas

a camisa

a caneta

(s)

airplane

blue

they, you (Ell) drink

we drink

well

well done (referring to meat)

Good ideal

good afternoon

Bon voyage!

mouth

pocket

good morning

eraser

white

hair

chair

notebook

coffee

trousers

shirt

pen, fountain-pen



a canja chicken broth

o capita° Captain

a carne (s) meat (s)

casado (s) married (masc.)

castanhos brown (referring to hair and
eyes)

proper name

fourteen

wastepaper basket

tea

floor

hat

we arrived

they, you (Ell) arrived

he, she, you arrived

I arrived

town, city

cigarette

five

belt

civilian (s)

Castro

catorze

a cesta de papgis

o chi

o chio

o chapgu

chegamos

chegaram

chegou

cheguei

a cidade

o cigarro

cinco

o cinto

civil, civis

os colegas
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a

comem

comemos

Com licenga?

they, you (at) eat

we eat

May I? (used when entering a
place or passing some-
one)

como how

compridas long (fem. pl.)

como se chama? what's your, his, her name

como se chamam? what are your (211), their
names

como vio? how are you? (greeting a group)

conte count (command form of to count)

o conversivel convertible

a c8r, as c8res color (s)

o coronel Colonel

o corpo body

o cruzeiro monetary unit of Brazil

curtas short (f p1.)

da, do of the, from the

di he, she gives, you give

de of, from



de carro

deixe-me var

dale

de longe

dentro da (dentro de)

de perto

depois da (depois de)

de que ceir?

dez

dificil

diga

o dinheiro

disponha

dois, dual

o domingo

a Dona

dou

doze

durante

by car

let me see

his, of his

far, from far

inside

near, from near

after

what color?

ten

difficult

tell, say, name (command form)

money

any time (answering thank you)

two

Sunday

expression used before the first
name of a woman, single or married;
the proper way of addressing a
lades

I give

twelve

during

ti



4

e and

4 he, she, it is, is he, she, it
you are, are you

ela she

Ale he

they (masc.)

in, on, at

it really is a lovely day:

under

at home

on top of

standing

then

he, she understands, you understand

they, Jou (R1) understand

we un6,..=rstand

I understand

he, she, it enters, comes in
you enter, come in

come in (SEEMELLEMAEll)

I enter, come in

eles

em

4 mesmo, uma beleza de dial

em baixo da (em baixo de)

em casa

em cima da (em cima de)

em p4

ent5o

entende

entendem

entendemos

entendo

entra na (entrar em)

entrem

entro na

proibid_ fumar (nas aulas) No smoking (in class)



a escola school

a Escola de Linguas do Exercito Army Language School

escrever to write

o escudo monetary unit of Portugal

espero que simi I hope so

essa that (fem. sing., near)

rise that (masc. sing., near)

esta this (fem.)

esta he, she: it is, you are

esta na Nora it time

estamos we are

est5o they, you (pla) are

Aste this (masc.)

estou I am

estudando studying

eu

eu me champ my name is

4 verdade that's right, it's true,
is it true

Army

ficil easy

o Exercito
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Pala he, she speaks, you speak

falam they, you (2L) speak

falamos we speak

falo I speak

a familia family

a farinha manioc flour

faz calor it's hot

faz favor (faca o favor) please

faz Frio it's cold

faz muito tempo it has, has it been long

fazem (apenas duas semanas) it's been (just two weeks)

o feijgo dried beans

a feijoada typical dish of Brazil made with
dried black beans, several types
of meat, bacon, sausage, salt
pork

ficam they, you stay, are located

o file steak

a filha daughter

o filho son

os filhos children

fora da (fora de) outside
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a FOrga Adrea Air Force

forte strong

fortissimo very strong, most strong

o f6sforo match

fraco weak

furaa he, she smokes, you smoke

fumam they, you (Elz) smoke

fumamos we smoke

fumo I smoke

a gaveta drawer

geralmente generally

o giz chalk

a goiabada guava paste

gostamos (de) we like

gosto (de) I like

o granfino expression used in Brazil when
speaking of a person who spends
a great deal of money, also a
"nouveau riche"

Gragas a Deus expression commonly used to
show one's thankfulness to God
NOT used as Thank God in English



grande large

a gravata tie

grisalho grayish (referring to hair)

hi there is, are; is are there

hi quanto tempo esti aqui? how long have you been here?

igualmente same here (used when one has
been introduced to some-
body else

iMpossivel impossible

a Infantaria Infantry

4-3.4,186 English

inteira whole (f m.)

os intervalos breaks (time off between
activities

Ipanema residential section of Rio

o isqueiro cigarette lighter

isso that (neuter, near)

isto this (neuter)

already

a janela (s) window (s)

o jardim garden

ji vou indo I'd better get going

Jorge George

juntos together



la there (far awaT, laces that

cannot be seen

o lipis pencil

a lapiseira mechanical pencil

os legumes vegetables

o leite milk

ler to read

the to him, her, you

Lisboa Lisbon

o livro book

loom blonde

Ldcia Lucy

as lures gloves

a luz, as lutes light (s)

as magas do rosto cheeks

macs ou menos so, so, more or less

o major Major

mal passado 'Are (referring to meat)

a manteiga butter

as Naos hands

mios obra let's get down to business!

o mapa map



f

I

a marca (de carro) make (of car)

a Marinha Navy

mae but

me me, to me

as meias socks, stockings

a menina girl

o menino boy

a mesa table

o ads, os gases month (e)

memo same

meu my, mine (masc. sing.)

militarp militares soldier (s)

minha my, mine (fem. sing.)

as moedas coins, silver (referring to money)

muitas, muitos many

Muitas felicidades1 Lots of luck to youl

muito very, much

muito b3m very well

muito prazer very glad to have net you

nap no in, on, at the
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na fronts dos (em frentd de) in front of the

nio no, not

nio fagamcerim8nia make yourselves at home

No hi de quo not at all (answering thank you)

o nariz nose

o navio ship

n6s we

nos lados da (nos lados de) on the sides of the

a nota bill

numa in, on, at a (fem.)

nunca never

Op os the (masc.)

obrigada, obrigado thank you

obrigado polo cigarro thanks for the cigarette

obrigado polo tr8co thanks for the change

os 6culos eyeglasses

o official, os oficiais officer (s)

oito eight

os olhos eyes

onde where
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o 6nibus bus

onze eleven

o que? what?

o que hi de novo? whatt3 new?

as ordens, a ordem orders, order

as orelhas ears

o senhor you (proper form of addressing

a gentleman)

dtima, aim° excellent

ou or

outros others

o palet6 suit's coat

bo plo bread

o papal paper

as partes do corpo parts of the body

particular private

passar to pass

as pecas de roupa articles of clothing

a pedra blackboard

pegar to pick up

pequenas small (telmi_ElL)

pis feet

pode he, she, you can, is, are able



podem they, you (02) can, are able

podemos we can

pEse he, she puts, you put

p8em they, you (AL) put

pots nio certainly (answering a request)

pomos we put

ponho I put

por for

por dia a, per day

por quarto tempo for how long

porque? why?

porque because

por seMana a, per week

a porta door

portugu8s, portuguesa Portuguese

posso I can, am able

poucos few

pra (pare) to, for

a praga (s) enlisted man, men

pra onde to where



o prato dish

prate, prato black

prefers he, she prefers, you prefer

prefer.* .
they, you (Els) prefer

preferimos we prefer

prefiro I prefer

pro (pare o) to, for the

o professor man teacher

a professors lady teacher

prover to try, to taste

Pinta! Gee

o quadro de avisos bulletin board

quando when

quanta., quanta. how many

quartas (quartasfeirzs) Wednesdays

quatro four

qua that

qua belesa de dial what a lovely 671

qua dia horrivell what a horrible dayl

o queijo cheese



o queixo chin

quern who, whom

que nada! I wouldn't say thatl

quer he, she wants, you want

querem they, you (kW want

queremos we want

qusro I want

as quintal (quintes-feiras) Thursdays

quinze fifteen

recebi I received

as refeicoes, a refeigio meals, meal

a rigua ruler

o relogio watch, clock

o rosto face

as toupee clothes

o sibado Saturday

eabe he, she knows, you know

slams they, you (p1.) know

sabemos we know

seem da (sair de) they leave
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4

a sala de aula classroom

a salads salad

sai da he, she leaves, you leave

saimos da we leave

saio da I leave

sio they, you (AA) are

os dapatos shoes

o sargebto Sergeant

80 if

as segundas (segundas-feiras) Mondays

sei I know

seis six

sew without

a Banana week

sempre always

o senhor Mr., the gentleman

a senhora Mrs., the lady

os senhoree gentlemen

sentados seated

sentem-se sit down (command form, pl.)
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set. seven

sons your, yours (masc. pl.)

as sextas (sextas-feiras) Fridays

sim yes

simples black (referring to coffee)

sinto muito I'm sorry

86 only, alone

a sobremssa dessert

o sol' sun

solteiro singlet

80M09 we are

a sopa soup

SOU I am

shzinho alone

eua your, yours (fem.)

tambim also

tern he, she, it has, you have

tam they, you (E1A) have

temos we have

o tenente Lieutenant



4

terno I have

as tercas (tercas-feiras) Tuesdays

o terno man's suit

a testa front (arts)! the head)

o teto ceiling

tfoica, tipico typical

Lira he, she takes off, you take off

tiram they, you (El ;) take off

tiramos we take off

tiro I take off

todos all, everybody

todos os dias everyday

tosa he, she takes, you take
he, she has, you have (referrin

to beverages

tomam they, you (at) take, have

tomamos we take, have

tome take (command form)

tomo I take

o toucinho salt pork

trago I bring
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traz he, she brings, you bring

tris three

treze thirteen

trocar to change, exchange

o tr8co change (referring to idiom')

um, um one, a, an

um pouco little

o uniforms uniform

usa he, she wears, uses,
you wear, use

U8921 they, you (p1.) wear, use

vai he, she goes, you go

vai ficar he, she is going to stay
you are going to stay

VAI sorer he, she is going to live
you are going to live

vamoe let's go

vamos contar let's count

vamos embora let's go away

vamos moray we're going to live

vamps tomer cafe? shall we have some coffee?

Tao moray they, you (14:1) are going to live
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ve he, she sees, you see

v$em they, you (at) see

veio he, she, you came

vejo I see

vem he, she comes, you come

vem they, you (at) cone

vemos we see

venho I come

to see

verde (s) green

vermelha (8), vernelho (s) red

viemos we came

vieram they, you (p1.) came

vim I came

vimos we come

o venho wine

vinte twenty

vou I go, I'm going

vou bem I'm fine

vou ficar I'm going to stay

vou servir na Comissio Militar I'm going to be working at the
Military Commission
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1., .
I. 65cliya sipor

A. bOciiya rofeson

3. k aniu yaw sirop ?

he
4. vobao6nisadu

1

--.-11P---.---O
51 uk yEi§fo k ono nen) ?

.

I----- ._
6. Is( () lapis,

7. ukyEiso ma or.3 ?

I
*

i. 1sh. et:i livpo

0

- 1. ukyEak 1 iu Lori ±Sq ?

3

L



10. a kil "t; kachnnu

isfama IcIneta fanai+ ?0

12. sisTop IsEy ma kaneta

13. bohaTa sanialb

14. sis on iltErinlabohaJa- 0-41 0--

ii. aid IEDrnarE E.dra konon0 ?

S TOP aki IsZmaiof_dr3a

1-11

Jar., mar ?

nay, sTon isf..0 VIP

4



N. isEL!, kadsnnu karitavo
A

10.

.
", ,,,,

nagstron isjit' ma kaneta

1---0*-- 111----40-41,

., ,1 1

11. mut, looniaociosipopis

3.2.

4

.1101111L............----.1"....---.1.

?

naluva:ciike rPofesop

1---- tr---1111-.-

13. afE 13:gosiropts

14. oft 10:dorpofesor.D

A

5



LITERAL TRANSLATION

1. Good day, gentlemen.
2. Good day, Professor.

3. How goes the gentleman?
4. I-go well, obliged.

5. The what is this, Colonel?
6. That is a pencil.

7. The what is that, Major?
8. This is a hook.

9. The what-yonder is that, Captain?
10. That-yonder is a notebook.

11. This is a pen, Lieutenant?
12. Yes, sir, that is a pen.

13. That is an eraser, SerReant?
14. Yes, sir, this is an eraser.

15. That-yonder is a blackboard, Colonel?
16. Yee, sir, that-yonder is a blackboard.

17. This is a pencil, Major?
18. No, sir, that is a book.

19. That is a notebook, Cartain?
20. No, sir, this is a pen.

21. Much obliged, gentleman.
22. Don't mention it Professor.

23. Until soon, gentlemen.
24. Until soon, Professor.
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IDIOMATIC TRANSLATION

1. Good morning, gentlemen.
2. Good morning, Professor.

3. How are you?
4. Fine, thanks.

5. What's this, Colonel?
6. That's a pencil.

7. What's that, Major?
8. This is a book.

9. What's that, Captain?
10. That's a notebook.

11. Is this a pen, Lieutenant?
12. Yes, sir, that's a pen.

13. Is that an eraser, Sergeant?
14. Yes, sir, this is an eraser.

15. Is that a blackboard, Colonel?
16. Yes, sir, that's a blackboard.

17. Is this a pencil, Major?
18. No, sir, that's a book.

19. Is that a notebook, Captain?
20. No, sir, this is a pen.

21. Thank you very much, gentlemen.
22. Don't mention it, Professor.

23. So long, gentlemen.
24. So long, Professor.
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LITERAL TRANSLATION

1. Good afternoon, gentlemen, how go-you?
2. Well, obliged.

3. Of what color is this pencil, Colonel?
4. That pencil is yellow.

5. Of what color is this book, Major?
6. That book is blue.

7. The notebooks alsc are blue, Cain?
8. No, lady, the notebooks are grIen.

9. Of what color is this pen, Lieutenant?
10. That pen is black.

31. The erasers Pilaf, are black, Sergeant?
12. No, lady, the erasers are red.

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

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

17. The table and the chair are yellow?
lEt. Yes, lady, the table and the chair are yellcw.

19. Of what color are the doors and the windcws?
20. The doors and the windows are green.

21. Very well, gentlemen, with soon.
22. Until soon, Professor.
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IDIOMATIC TRANSLATION

1. Good afternoon, gentlemen, how are you?
2. Fine, thanks.

3. What color is this pencil, Colonel?
4. That pencil is yellow.

5. what color is this book, Major?
6. That book is blue.

7. Are the notebooks also blue, Captain?
S. No, ma'am, the notebooks are green.

9. What color is this pen, Lieutenant?
10. That pen is black.

11. Are the erasers also black, Sergeant?
12. No, ma'am, the erasers are red.

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

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

17. Are the tab'e and the chair yellow?
18. Yes, ma'am, the table and the chair are yellow.

19. Mist color are the doors and the windows?
20. The doors and the windows are green.

21. Very well, gentlemen, so long.
22. So long, Professor.
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LESSON 3
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LITERAL TRANSLATION

1. Good day, gentlenen, how go-you?
2. More or less.

3. How is called the gentleman?
4. I am called Jorge Castro, and the gentleman?

5. I am called John Smith. Much pleasure.
6. Equally.

7. The-gentleman is married, Mr. Castro?
8. I-am, yes sir, I-am married.

9. How is called your lady?
10. My lady is called bide.

11. The gentleman and Dona Ldcia have children?
12. We-have, yes. A son and a daughter.

13. How are called your children?
14. The boy is called Jorge and the girl is called Ldcia.

15. Thergentleman has many colleagues?
16. No, sir, I-have few.

17. All the your colleagues are married?
18. I-think that not. Some are single.

19. Well, already I-am going. Until of afternoon.
20. Until of afternoon.



IDIOMATIC TRANSLATION

1. Good morning, gentlemen, how are you?
2. So, so.

3. What's your name?
4. My name is Jorge Castro, and yours?

5. My name is John Smith. Glad to meet you.
6. Same here.

7. Are you married, Mr. Castro?
8. Yes, sir, I'm married.

9. What's your wife's name?
10. My wife's name is Ldcia.

11. Do you and Mrs. Castro have any children?
12. We do. A son and a daughter.

13. What are your children's names?
14. The boy's name is Jorge and the girl's is Ldcia.

15. Do you have many classmates?
16. No, sir, I have few.

17. Are all your classmates married?
18. I don't think so. Some are single.

19. Well, I'd better be going. See you this afternoon.
20. Until this afterr4on.
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LITERAL TRANSLATION

1. Good day, gentlemen, how go -you?
2. Very well, obliged.

3. What beauty of day today!
4. It-is same, a beauty of day!

5. The gentleman is military, not is?
6. Yes, sir, I-mr officer of-the Army American.

7. Your colleagues also are military?
8. Yes, sir, my colleagues are military.

9. All are officers?
10. No, sir, some are enlisted-men.

11. And the professor of Portuguese, is-he military?
12. No, sir, he is civilian.

13. All the professors are civilians?
14. I-think that yes.

15. All the pupils are of-the Army?
16. No, sir, some are of-the Navy and othersof-the Aerial Force.

17. But the gentleman and your colleagues are of-the Army, not are?
18. Yes, sir, we-are all of-the Army.

19. All are of-the Infantry?
20. No, sir, some are of-the Artillery.

21. Much obliged. Until of afternoon, gentleman.
22. Until of afternoon.
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IDIOMATIC TRANSLATION

1. Good morning, gentlemen, how are you?
2. Very well, thanks.

3. What a beautiful day today!
4. It really is a beautiful day!

5. You're a soldier, aren't you?
6. Yes, sir, Ism an officer in the U. S. Army.

7. Are your classmates also soldiers?
8. Yes, sir, my classmates are soldiers.

9. Are they all officers?
10. No, sirs some are enlisted men.

11. And is the Portuguese teacher a soldier?
12. No, sir, he's a civilian.

13. Are all the teachers civilians?
14. I think so.

15. Are all the students in the Army?
16. No, sir, some are in the Navy and others in the Air Force.

17. But you and your classmates are in the Army, aren't you?
18. Yes, sir, we're all in the Army.

19. Are all of you in the Infantry?
2C. No, sir, some are in the Artillery.

21. Thank you very much. See you this afternoon, gentlemen.
22. See you this afternoon.
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LITERAL TRANSLATION

1. Good afternoon, gentlemen, how go-you?
2. Well, obliged.

3. Colonel, where is the chalk?
4. The chalk is on top of-the table.

5. The basket of papers also is on top of-the table?
6. No, sir, the basket of papers is in under of-the table.

7. Major, I am behind of-the pupils?
8. No, sir, the gentleman is in-the front of-the pupils.

9. The ruler is at-the right of-the clock?
10. No, sir, the ruler is at-the left of-the clock.

11. Captain, where is the board of notices?
12. The board of notices is on-the wall.

13. The light, also are on-the wall?
14. No, sir, the lights are on-the ceiling.

15. Lieutenant, where is the mechanical-pencil?
16. The mechanical-pencil is in-the pocket.

17. The heater is inside of-the drawer?
18. No, eir1:1 The heater is outside of-the drawer,

it-is on-the floor.

19. Sergeant, the gentlemen are seated?
20. Yes, sir, we are seated.

21. I also am seated?
22. No, sir, the gentleman is on fcot.

23. Very well, gentlemen, until soon.
24. Until soon.
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IDIOMATIC TRANSLATION

1. Good afternoon, gentlemen, hew are you?
2. Fine, thanks.

3. Colonel, where's the chalk?

4. The chalk is on the table.

5. Is the wastepaper basket also on the table?

6. No, sir, the wastepaper basket is under the table.

7. Major, am I behind the students?
8. No, sir, you're in front of the students.

9. Is the ruler to the right of the clock?
10. No, sir, the ruler is to the left of the clock.

11. Captain, where's the bulletin board?
12. The bulletin board is on the wall.

13. Are the lights also on the wall?
14. No, sir, the lights are on the ceiling.

15. Lieut2nant, where's the mechanical pencil?
16. The mechanical pencil is in the pocket.

17. Is the heater inside the drawer?
19. No, sirlil The heater is outside the drawer,

it's on the floor.

19. Sergeant, are you seated?
20. Yes, sir, we're seated.

21. Am I also seated?
22. No, sir, you're standing.

23. Very well, gentlemen, so long.
24. So long.
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LITER 4L TRANSLATION

1. Good day, Captain, how goes the gentleman?
2. More or less.

3. There-is how-much time the gentleman is here?
4. There-are two months.

5. The gentleman is studying in-the Presidio, not is?
6. I-am, yes. I-am studying Portuguese.

7. Your family also is studying Portuguese?
8. It-is, yes sir, but in house.

9. Then, all are studying?
10. Is true. We all are studying Portuguese.

11. The gentleman already speaks well?
12. I-speak a little, but I-understand much.

13. The gentleman speak Portuguese in house?
14. A little but generally we speak English.

15. The children already speak well?
16. They-speak, yes, and they-understand everything.

17. Your lady also understands everything?
18. No, she not understands everything, and she-speaks very little.

19. The professor understands the gentleman well?
20. He-understands, yes. He understands all the pupils.

21. And the pupils understand the professors?
22. Yes, sir, we understand the professors very well.

23. Much pleasure, Captain, until another day.
24. Until another day.
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IDIOMATIC TRANSLATION

1. Good morning, Captain, how are you?
2. So, 90.

3. How long have you been here?

4. Two months.

5. You're studying at the Presidio, aren't you?
6. Yes, I am. I'm studying Portuguese.

7. Is your family also studying Portuguese?
8. Yes, sir, they are, but at home.

9. Then, everybody's studying?
10. That's right. Were all studying Portuguese.

11. Do you speak it well?
12. I speak it a little, but I understand a great deal.

13. Do you speak Portuguese at home?
14. A little but generally we speak English.

15. Do the children speak well?
16. Yes, they do, and they understand everything.

17. Does your wife understand everything also?
18. No, she doesn't understand everything, and speaks very little.

19. Does the professor understand you well?
20. Yes, 'le does. He understands all the students.

21. And do the students understand the professors?
22. Yes, sir, we understand the professors very well.

23. Glad to have met you, Captain, see you again.

24. Until some other time.
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LITERAL TRANSLATION

1. Good afternoon, gentlemen, how go-you?
2. Very well, obliged.

3. What is-there of new?

4. Nothing, everything old.

5. Today we-go to-count until ten in Portuguese.
6. Good idea, we-go to-count.

7. Count until ten, Sergeant, do the favor.
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

9.
10.

11.

12.

13.

How -many pupils are-there here in-the room of class,Sergeant?
1, 2, 3, 4,

Very well.

We-have six

5. There-are five pupils.

How -many classes the gentlemen have per day,
Lieutenant?
classes per day.

The gentlemen have classes all the days, Captain?
14. No, lady, we-have only five days per week.

15. How-many days are-there in-the week, Major?
16. In-the week there-are seven days.

17. The gentlemen speak Portuguese in-the classes?
18. Yes, lady, in-the classes we-speak only Portuguese.

19. On-the Saturdays and Sundays also speak Portuguese?
20. No, lady, we-speak only English.

21. Very well, gentlemen, until tomorrow.
22. Until tomorrow, lady-professor.



1

IDIOMATIC TRANSLATION

1. Good afternoon, gentlemen, how are you?
2. Fine, thank you.

3. What's new?
4. Nothing new.

5. Today we're going to count up to ten in Portuguese.
6. Good idea, let's count.

7. Please count until ten, Sergeant.
8. 11 2, 31 4$ 51 62 7, 8, 9$ 10.

9. How many students are there here in the classroom, Sergeant?
10. 1, 2, 3, 4, 5. There are five.

11. Very well. How many classes do you have a day, Lieutenant?
12. We have six classes a day.

13. Do you have classes every day, Captain?
14. No, ma'am, we only have (them) five days a week.

15. How many days are there in a week, Major?
16. There are seven days in a week.

17. Do you speak Portuguese in class?
18. Yes, ma'am, we speak only Portuguese in class.

19. On Saturdays and Sundays do you also speak Portuguese?
20. No, ma'am, we speak only English.

21. Very well, gentlemen, see you tomorrow.
22. See you tomorrow, Professor.
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LITERAL TRANSLATION

1. How go-you, Lieutenant? Letts -go to-take coffee?
2. Good idea, let's-goo

3. The gentleman takes coffee with sugar?
4. No, I-take coffee with milk.

5. And the gentleman, Captain, how takes coffee?
6. I always take coffee simple.

7. Professor, is true that the Brazilians take coffee very strong?
8. It-is, yes. The Brazilians take coffee very-very-strong.

9. Why the gentlemen never take coffee American?
10. Never we-take coffee American because is very weak.

11. Major, the gentleman has a cigarette?
12. I-feel much, I not smoke but the Colonel smokes.

13. Colonel, the gentleman has cigarettes?
14. I-have, yes. Here they-are.

15. The gentleman also has a match?
16. No, but I-have lighter. Here it-is.

17. The gentlemen smoke in-the classes?
18. No. It-is forbidden to -smoke in-the class.

19. And when the gentlemen smoke?
20. We-smoke only in-the intervals.

21. Obliged for-the cigarette, Colonel.
22. Not at all. Dispose.

23. Until tomorrow, gentlemen.
24. Until tomorrow.



IDIOMATIC TRANSLATION

1. How are you, Lieutenant? Shall we have some coffee?
2. Good idea, let's.

3. Do you take sugar with your coffee?

4. No, I take milk.

5. And you, Captain, how do you have your coffee?
6. I always have mine black.

7. Professor, is it true that Brazilians drink very
strong coffee?

8. Yes, it is. Brazilians drink very very strong coffee.

9. "thy don't you ever have American coffee?
10. We never have American coffee because it's very weak.

11. Major, do you have a cigarette?
12. Ifin sorry, I don't smoke, but the Colonel does.

13. Colonel, do you have any cigarettes?
14. Yes, I do. Here they are.

15. Do you also have a match?
16. No, but I have a lighter. Here it is.

17. Do you smoke in class?
18. No. No smoking is allowed in class.

19. And when do you smoke?
20. We smoke only during breaks.

21. Thanks for the cigarette, Colonel.
22. Not at all. Any time.

23. See you tomorrow, gentlemen.
24. Until tomorrow.
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UK CASAL DE PORTUGUESES DE VIAMA DO CASTELO

(A Portuguese young couple from the Province
of Viana do Caetelo)
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LITERAL TRANSLATION

1. Good afternoon, how go-you?
2. Well, and the gentleman?

3. Well. To where the gentleman goes now?
4. Now I-go to city.

5. At what hours the gentleman goes to house?
6. Generally at-the four hours.

7. And at what hours the gentleman comes to school?
8. I-come to school at-the seven and half.

9. The gentleman comes to school alone?
10. No, sir, I-come with two colleagues.

11. The gentlemen come to school at foot or of car?
12. We -come always of car.

13. The gentleman brings your car all the days?
14. No, sir, I-bring on-the Mondays, Wednesdays and Fridays.

15. And who brings the car on-the Tuesdays and Thursdays?
16. The Captain brings the car of-his on-the Tueelays and

Thursdays

17. What mark is your car?
18. My car is a Ford, of four doors, and the of-the gentleman?

19. I-have a Buick convertible!
20. Ahl the gentleman is high-class!

21. What nothing! Well, already,' -am going. Until tomorrow.
22. Until tomorrow.



IDIOMATIC TRANSLATION

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

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

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

7. And at what time do you come to school?
8. I come to school at half-past seven.

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

11. Do you walk to school or do you drive?
12. We always drive.

13. Do you drive every day?
14. No, sir, I drive on Mondays, Wednesdays and Fridays.

15. And who drives on Tuesdays and Thursdays?
16. The Captain drives on Tuesdays and Thursdays.

17. What make is your car?
18. It's a Ford, four doors, and yours?

19. I have a Buick convertible!
20. Well, well, high class!!!

21. I wouldn't say that. Well, I'd better get going.
See you tomorrow.

22. Until tomorrow.
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SELVA AMAZONICA

(Amazon jungle)
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LITERAL TRANSLATION

1. With license?
2. Why not, enter.

3. How go all?

4. All well. Sit -down yourselves, my friends.

5. Sergeant, tell some pieces of clothing, do favor.
6. The shirt, the tie, the suit, the belt, the trousers

and the uniform.

7. Very well. The what the gentleman puts on-the head,
Lieutenant?

8. I put the hat on-the head.

9. The what the gentlemen put on-the feet, Captain?
10. We-put socks and shoes on -the feet.

11. The gentleman uses socks short or long, Major?
12. I use socks short.

13. In what parts of-the body the gentlemen use gloves,
Colonel?

14. We-use gloves on-the hands but only when it-makes cold.

15. And for what the gentleman uses the hands?
16. I-use the hands to write and to pick-up things.

17. When the gentleman enters in-the room takes-off the coat?
18. When it-makes heat I take-off the coat when I-enter

in-the room.

19. The gentlemen take-off the shoes when you-leave
of-the room?

20. No. Never we-take-off the shoes when we -leave of-the room.

21. When the gentleman leaves of-the room takes-off the hat?
22. No, sir, when I leave of-the room I put the hat.

23. Very well, gentlemen, it-is in-the hour. We-go away.
24. We-go. Until another day.



IDIOMATIC TRANSLATION

1. May I?
2. Certainly. Come in.

3. Howls everybody?
4. Fine. Sit down, my friends.

5. Sergeant, please name some articles of clothing.
6. The shirt, the tie, the suit, the belt, the trousers

and the uniform.

7. Very well. What do you wear on your heads Lieutemint?
8. I wear a hat on my head.

9. What do you wear on your feet, Captain?
10. We wear socks and shoes on our feet.

11. Do you wear socks or stockings, Major?
12. I wear socks.

13. In what parts of your body do you wear gloves, Colonel?
14. We wear gloves on our hands but only when it's cold.

15. And for that purpose do you use your hands?
16. I use my hands to write and to pick up things.

17. When you enter the room do you take off your coat?
18. When it's hot I take off my coat when I enter the room.

19. Do you take off your shoes when you leave the room?
20. No. We never take off our shoes when we leave the room.

21. When you leave the room do you take off your hat?
22. No, sir, when I leave the room I put on my hat.

23. Very well, gentlemen, it's time. Let's go.
24. Letts. See you one of these days.
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LITERAL TRANSLATION

1. Sit-down-yourselves, gentlemen, and not make cerimony.
2. Obliged.

3. Captain, the gentleman wants chicken-broth or soup of
vegetables?

4. Iwant chicken-broth, obliged. I-like much of chicken-broth.

5. And the gentlemen the what want?
6. We-want soup of vegetables.

7. Major, the gentleman wants to pass the bread and the butter,
do favor.

8. Why not.

9. Colonel, the gentleman prefers your steak well passed
or badly passed?

10. I-prefer badly passed, do favor.

21. The gentlemen prefer salad of tomato or of lettuce?
12. We-prefer salad of tomato.

13. Professor, which is the dish typical of-the Brazil?
14. It-is "feijoada". Beans black with meats and salt-pork.

15. The Brazilians eat much rice, not is true?
16. Yes. We-eat and like much of rice and manioc-flour.

17. The Brazilians drink milk in-the meals?
18. No. Generally, they drink water, and at times they-drink wine.

19. And not drink coffee or tea?
20. Yes, we drink coffee after of dessert.

21. Which is the dessert typical of-the Brazil?
22. It-is guava-paste with cheese.

23. The gentlemen want to-taste guava-paste?
24. Excellent ideal



4

IDIOMATIC TRANSLATION

1. Sit down, gentlemen, and make yourselves at home.
2. Thank you.

3. Captain, would you like chicken broth or vegetable soup?
4. I'll have the chicken broth, thank you. I like it very much.

5. And what would you gentlemen like?
6. We'll have the vegetable soup.

7. Major, will you pass the bread and butter, please?
8. Certainly.

9. Colonel, do you prefer your steak rare or well done?
10. I prefer mine rare, please.

11. Do you gentlemen prefer tomato or lettuce salad?
12. We prefer the tomato salad.

13. Professor, what is the typical dish of Brazil?
14. It's "feijoada". (Made of) black beans, meats and salt pork.

15. The Brazilians eat a great deal of rice, don't they?
16. Yes. We eat and like rice and farina very much.

17. Do the Brazilians drink milk with their meals?
le. No. Generally they drink water, and sometimes wine.

19. And don't they drink coffee or tea?
20. Yes, we drink coffee after dessert.

21. What's the typical dessert of Brazil?
22. It's guava paste with cheese.

23. Would you gentlemen like to try some guava paste?
24. What an excellent ideal
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LITERAL TRANSLATION

1. Good afternoon, of what is-there of newt
2. Nothing, everything old.

3. Colonel, why the gentleman uses glasses during the classes?

4. Because not I-see well of near.

5. Then, the gentleman not can to-read without glasses?
6. No, sir, not I-can to-read one word without glasses.

7. The gentleman sees well of far?
8. Yes, of far I-see very well.

9. And the gentlemen see well of near and of far?
10. Graces to God, we-see very well.

11. All can see without glasses?
12. Yes. All we can see well without glasses.

13. Of what color are your eyes:. Captain?
14. My eyes are brown.

15. On what part of-the head stay the eyes?
16. The eyes stay on-the face.

17. Tell others parts of -the body that stay on-the face.

18. The front, the nose, the apples of-the face, the mouth
and the chin.

19. The ears also stay on-the face?
20. No, sir, the ears stay on-the sides ,,f-the head.

21. Of what color is your hair?
22. My hair is blonde but the-hair of-the Major is grayish.

23. Very well, gentlemen. Hands to-the work.
24. Hands to-the work.
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IDIOMATIC TRANSLATION

1. Good afternoon. What's new?
2. Nothing is new.

3. Colonel, why do you wear glasses during classes?
4. Because I am farsighted.

5. Then, you can't read without glasses?
6. No, sir, I can't read a word without glasses.

7. Can you see well far?
8. Yes, I can see very well far.

9. And you see well near and far?
10. Thanks heavens we see very well.

11. All of you can see without glasses?
12. Yes. All of us can see well without glasses.

13. What's the color of your eyes, Captain?
14. my eyes are brown.

15. On what part of the head are the eyes located?
16. The eyes are located on the face.

17. Name other 1----uts of the body located on the face.
18. The front, the nose, the cheeks, the mouth and the chin.

19. Are the ears also on the face?
20. No, sir, the ears are on the sides of the head.

21. What color is your hair?
22. My hair is blonde but the major's is grayish.

23. Very well, gentlemen. Let's get down to buyiness.
24. Let's.
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LITERAL TRANSLATION

1. It-pulls! What day !terrible!
2. It-is same. There-are three days that not we-see the sun!

3. Lieutenant, the gentleman has change?
4. For how -much?

5. For twenty cruzeiros?
6. Not I-know if I-have. Let-me to-see.

7. I to -you give one note of twenty and the gentleman

to-me gives coins.
8. Take. 11, 12, 13, 14, 15 and 5 are 20.

9. Obliged. The gentleman knows that not is easy to-change
money?

10. I-know very well. In-the buses it-is very difficult.
4

11. It-is impossible to-change one note large in-the buses.
12. At-the times one note small also.

13. The gentlemen know that in -the America there-is much change?
14. Yes, we-know. There, there-is always much change.

15. And the money of paper is always new, not is?
16. It-is true. In-the American not we-see money old.

17. Professor, bowie called the money of Portugal?
18. The money of Portugal is called escudo.

19. Much obliged for-the change, Lieutenant.
20. Don't mention it. Dispose.
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a IDIOMATIC TRANSLATION

1. heel What a horrible day!
2. It really is. We haven't seen the sun in three days!

3. Lieutenant, do you have some change?

4. For how much?

5. For twenty cruzeiros.
6. I don't know if I have. Let me see.

7. I'll give you a twenty cruzeiros bill and you give me
silver.

8. Here, take it. 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 5 are 20.

9. Think you. You know it isn't easy to change money?

10. How well I know. In buses it's very difficult.

11. It's impossible to change a large bill in buses.
12. Sometimes a small bill also.

13. Do you know that in the States there is a lot of change?

14. Yes, we do. There, there is a lot of change.

15. And the paper money is always new, isn't?
16. That's true. In the States we never see old money.

17. Professor, what's the currency in Portugal?
18. Portugal's currency is called escudo.

19. Thanks for the change, Lieutenant.
20. Not at all. Any time.
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LITERAL TRANSLATION

1. How goes the gentleman, Captain?
2. Excellent, and the lady?

3. Very well. It-makes much time that the gentleman
arrived at-the Brazil/

4. No, lady, they-make only two weeks that I- arrived.

5. The gentleman came alone or with the family?
6. I-came with the family entire.

7. The gentlemen came of plane or of ship?
8. We-came of ship, on-the Del Norte.

9. Then the gentlemen arrived on-the same ship that
the Colonel Brooks?

10. Yes, we arrived together on-the same ship.

11. The gentleman speaks Portuguese very well, Captain.
Where you learned?

12. I-learned in-the School of Languages of-the Army
in-the California.

13. Your lady and your children also learned there?
14. No, they learned with a professor private.

15. For how-much time the gentlemen learned Portuguese?
16. Mb-learned only for six months.

17. The gentleman knows how-much time you-go to-stay
in-the Brazil?

18. I-know, yes, lady. I-go to-stay here three years.

19. The gentlemen already you-know where you-go to-live?
20. Yes, lady, we-go to-live in Ipanema.

21. You-go to-live in house or in apartment?
22. We-go to-live in-a house excellent with garden.

23. Much pleasure, Captain, until the sight.
24. Until the eight, mg lady, much pleasure.
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IDIOMATIC TRANSLATION

1. How are you, Captain?

2. Excellent, and you?

3. Very well. Has it been long since you arrived in Brazil?

4. No, ma'am, it's been just two weeks since I arrived.

5. Did you come alone or with your family?

6. I came with my whole family.

7. Did you come by plane or by ship?

B. We came by ship, on the "Del Norte".

9. Then you came on the same ship as Colonel Brooks?

10. Yes, we came together on the same ship.

11. You speak Portuguese very well, Captain. Where did you
learn it?

12. T learned it at the Army Language School, in California.

13. Did your wife and children learn it there also?

14. No, they learned it with a private teacher.

15. How long did you study Portuguese?

16. We studied it for just six months.

17. Do you know how long you're going to stay in Brazil?

le. Yes, ma'am, I do. I'm going to stay for three years.

19. Do you know yet where you're going to live?

20. Yes, ma'am, we're going to live in Ipanema.

21. Are you going to live in a house or in an apartment?

22. We're going to live in a very good house with a garden.

23. Very glad to have met you, Captain. Hope to see you again.

24. The pleasure was mine, ma'am.
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7. Is-it true? Whim?
I. Within tour woks..

9. The what the gentleman goes to-do there?
1(4 I-go to-serve inalthe Commission Unitary.

11. Excellenti The gentleman goos toolike mush 004110
12. Hope that yes.

13. The gentleman goes of plane or of ship?
14.. I-think that I-go of ship.

15. The mamas knows that itseabe such heat insthe Rio,
not bows?

16. I-know, yes, but I like much of-the heat.

17. Your Portuguese goes to-you to-serve much.
lg. It-is same.

19. Then, my friend, many happinesses.
20. Mach obliged.

21. Good voyage and write.
22. Ur/wells Until the return.
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IDIOMATIC TRANSLATION

1. May 1?
2. Certainly, may friend, come in.

3. Thank you. How's everybody here?4. Fine. Sit down.

5. Thank you. what's new today?
6. A lot. I got orders for Brazil.

7. BPally? When you're going?
8. Within four weeks.

9. What are you going to do there?10. I'm going to be attached to the Military
Commission.

11. Wonderful! You're going to like Rio.12. I hope so.

13. Are you going by plane or 17 snip?
14. I think I'm going bit ship.

15. You know it's very hot in Rio, don't you?16. Yes, I do. I like hot weather.

17. Your Portuguese is going to come in handy.1R. It surely is.

19. Well, my friend, lots of luck to you.20. Thank you very much.

21. Bon voyage and let's her from you.22. Fine. See you when I return.
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PREFACE

The Portuguese (Brazilian) Course, consisting of
75 lessons in 6 volumes, is one of the Defense Language
Institute's Basic Course Series. The material was de-
veloped at the Defense Language Institute and approved
for publication by the Institute's Curriculum Development
Board.

The course is designed to train native English
language sneakers to Level 3 proficiency in comprehen-
sion and speaking and Level 3 proficiency in reading and
writing Portuguese. The texts are intended for classroom
use in the Defense Language Institute's intensive programs
employing the audio-lingual methodology. Tapes accompany
the texts.

All inquiries concerning these materials, including
requests for authorization to reproduce, will be addressed
to the Director, Defense Language Institute, U. S. Naval
Station, Anacostia Annex, Washington, D. C. 20390.

C. N. CHANEY

Colonel, U.S. Army
Director
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PREFACE

The second phase of our course,the Structural Phase,
begins with this volume.

During the Pronunciation Phase our main concern was
to see that you acquired a good-pronunciation of the Portu-
guese language, as close to that of the native speaker as pos-
sible.

To achieve that goal, during your six hours in the
classroom, you were asked to repeat innumerable times, sen-
tence after sentence, in an effort to have you master sounds,
rhythm and correct intonation. Structural modifications were
never pointed out. You were required to memorize those same
sentences at home and recite them in the first hour of the
morning classes. Instead of books you were given records and
were told to use those to study your lessons at home. Onlyduring the last few days of the Pronunciation Phase were you
given a brief glimpse of the written forms of Portuguese.

In this second phase of the course the improvement
of your pronunciation will continue to be of primary impor-
tance. In addition, you will also become acquainted and will
familiarize yourself with the structural changes of the Portu-
guese language, both in its oral and written forms. When we
say this, we do not mean that you will be required to learn
and master grammatical rules and exceptions; nor do we intend
that you become a slave of grammatical terms. Rather, youwill be given in the form of graded drills the structural
changes that are an integral part of a language such as Portu-
guese, expecting that you will assimilate them as you go along
and will be able to retain most of them.

The material in this book and in the subsequent vol-
umes of the Structural Phase is divided into lessons or daily
units. Each lesson introduces one or more grammatical
features as well as a normal situation of every-day life.
Naturally, because of the nature of our school, and the mis-
sions of its students, military terminology and subjects are
also included.
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Each lesson has eight or nine parts, all facets of a
central situation.

The Grammar Perception Drills (Exercicios de Apresen
taclo) are a series of questions and answers, introducing one
or more grammatical features. You will always be given a clue
to the new feature before you are asked to answer a question.
Furthermore, these drills have been made in such a way that no
new words are used in them except, naturally, those of the new
feature being introduced.

If we are introducing, for example, the Present In-
dicative of the verbs of the first conjugation, we have each
new verb form used in a sentence, spoken at the beginning of
each set of drills. By paying close attention to the clue
your answer will be easily given.

Note how a clue is given:.

The teacher says,

EU FALA PORTUGUES. I speak Portuguese.

and then asks you a related question,

0 SENHOR FALA PORTUGUS? Do you speak Portuguese?

your answer,

EU FALO PORTUGUIS. I speak Portuguese.

or

SIM, SENHOR EU PALO PORTUGUIS. Yes, sir, I speak Portuguese.

or

FALO, SIM, SENHOR. Yes, I do.

Your clue, the correct form of the verb, "PALO ", was given in
the statement that preceded the question.

Pg II
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In some instances your clue is given in the very
question asked.

0 CAPITRO SILVA LIMA POI A CIDADE DE MANHR?

Did Captain Silva Lima go to town in the morning?

SIM, SENHOR, 0 CAPITRO SILVA LIMA FOI A CIDADE DE MANHA.

Yes, sir, Captain Silva Lima went to town in the morning.

Notice that repetition of the question asked, only with a dif.
ferent intonation, provides your answer. A foreigner learning
English could not take advantage of this, but in Portuguese,
more often that not, the answer is the repetition of the ques-
tion asked.

The dialogue (Di &logo) could be called the core of
the lesson. In the dialogue, the new vocabulary of the lesson
is introduced. As during the Pronunciation Phase its memori-
zation is at this time of the utmost importance. The memo-
rization of the dialogue is an excellent means for you to in-
crease your fluency and to build up confidence in your newly
acquired means of expression. With the help of records and
tapes which are issued to you, your ability to reproduce the
correct sounds, rhythm and intonation will gradually im-
prove. Your fluency will be greater because you need not
choose words but merely recite them by heart. Most of those
sentences,sometimes memorized through great effort and strain,
will truly remain with you and will be remembered at a later
date when a similar situation arises. This has been proven
to be a fact by those who have memorized dialogues before you!

The recitation of the dialogue is not to be a stiff,
mechanical repetition of pre-made sentences. You will be re-
quired to enact your dialogue, not merely to recite it. You
will be given props or visual aids in the classroom and
will be asked to imitate gestures and facial expressions to
make those sentences come to life. All these will have been
Shown to you by the teacher who introduced your dialogue the
previous day.
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The Oral Drills(Exercicios) are a combination of the
new grammatical features of the lesson, the new vocabulary
introduced in the dialogue and material studied in previous
lessons. The new elements are drilled in the form of ques-
tions and answers in the same way as the Grammar Perception
Drills. They may seem at times elementary, monotonous and rep-
etitious to you, but they have proven to be one of the best
ways to improve one's speaking

The Reading (Leitura) is an adaptation of the dia-
logue in prose form. In the Reading no clues are given you,
other than those that appear in context form.

In some lessons there is a Translation (Traducao)
after the Reading. The translation is taken from the lesson
of the day with some references to material already learned.
You may be required to translate it orally in class, or to
write it at home.

The Application Exercises (Exercicios de Aplica00),
as the name implies, are intended to provide students with an
opportunity to apply on their own what they have learned
during the day. They may have to relate the situation or parts
of the situation of the lesson, enact a similar situation, or
describe the different characters of the lesson.

The Homework (Deveres de Casa) may be oral or writ-
ten. You may be required to record or to write your homework
according to the needs of the moment.

The Vocabulary (Vocabulirio) lists all new words ap-
pearing in the lesson in alphabetical order and in the form
in which they appear. Each noun is followed by the definite
article which indicates its gender. Each adjective appears in
the masculine and feminine forms when different. The plurals
of nouns and adjectives are given when not following the regu-
lar plural - an s at the end of the singular. Each verb is
followed by its Infinitive and by a notation, reg. (for regu-
lar verbs), and irreg. (for irregular verbs). Pertinent infor-
mation regarding usage is given when applicable. Portuguese
usage is indicated when different from Brazilian.

Pg IV
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The Grammatical Analysis (Notas Gramaticais) pro-vides simple explanations for the grammatical features of
the lesson. Common grammatical terms are used as needed.We have tried to give you enough examples to make our point or
points clear and have attempted to give parallels in English
as often as possible. In this volume very little is needed
by way of explanation,as in most lessons we are only introduc-
ing new verb forms. In subsequent volumes more detailed ex-
planations will be given as the need may arise. Sometimes
there are no ways of clarifying usage. Idiomatic expressions
seldom can be translated; they have merely similar or approxi-
mate equivalents in another language. There will be times when
you will find Portuguese expressions "strange", because they
do not fit into English construction. The best thing to do
then is to accept blindly their forms and meanings; avoid
translating them or fitting them into English patterns. This
may not be easy, but it can be done.

We present to you in the text books prepared for our
course the language spoken by the average educated Brazilian
in his every -day activities. Although the Portuguese taught
here is that spoken in Brazil, students going to Portugal will
have little or no difficulty with the accent and at times dif-
ferent constructions of the people of Portugal.

In addition to ten daily units this volume also
has two complete vocabularies, a Portuguese-English, and an
English-Portuguese, as well as three annexes. The first annex
gives the complete conjugation patterns for the Portuguese
regular verbs; the second one gives the complete conjuga-
tions of the most common irregular verbs; and the third one
gives partial irregularities of some common verbs.

One cannot emphasize too much that languages are not
mathematical equations and do not always have invariable cor-
relations in another language. That is why literal transla-
tions are so artificial and awkward. A language becomes what
its people make it. New words and expressions are being born
and developed all the time because they are needed for the new
expressions of a new type of life. Other languages may not
need those new words and expressions, or may not adopt them
until a much later time. These thoughts may prove to be help-
ful when some of your questions cannot be answered, or some of
your doubts cannot be entirely clarified.
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EXERCICIOS DE APRESENTAcA0

1 Eu falo portuguts. 0 senhor fala portuguts?
Sim, sr., eu falo portuguts.

O profess8r fala portuguts bem?
Sim, sr., gle fala portugugs muito bem.

O fala portugugs?
Sim, sr., gle tamb4m fala portugugs.

Seus colegas falam portugugs?
Sim, sr., ales falam portugugs.

Ales falam bem?
Sim, sr., ales falam muito bem.

O e eu (n6s) falamos portuguts?
Sim, sr., o e o senhor (os senhores) falam por-

tugugs bem.
O senhor e seus colegas (os senhores) falam portuguts na sala

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

2 Eu nSo fumo. 0 senhor fuma?
Fumo, sim, sr.

Que marca de cigarros o senhor fuma?

Fumo
Sua senhora fuma?

NI°, sr., ela fuma.
O seus colegas fumam?

Alguns fumam, outros nRo.
O e eu (n6s) fumamos?

NU, sr., o e o senhor (os senhores) nSo fumam.

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

NUo, sr., meus colegas e eu (n6s) nunca fumamos durante

as aulas.
Porque os senhores nRo fumam durante as aulas?

NUo fumamos durante as aulas, porque 6 proibido.

Quando os senhores fumam?
Fumamos sempre nos intervalos.



3 Eu gosto muito de canja. 0 senhor gosta de canja?
Sim, sr., eu gosto muito de canja.

Sua senbora gosta de canja?
NI°, sr., minha senhora (ela) ntlo gosta de canja.

Seus colegas gostam de canja?
Alguns gostam, outros nlo.

O e eu (n6s) gostamos de canja?
Sim, sr., o e o senhor Cos senhores) gostam de

canja.
O senhor e seus colegas Cos senhores) gostam de canja fria?

Nlo, sr., meus colegas e eu (nos) nSo gostamos de canja

fria.

4 Eu tomo cafe de manila. 0 senhor tambem toma cafe?

Sim, sr., eu tomo cafe de manila.

O . tambem toma cafe?
Sim, sr., e1e tambem toma cafe.

O e eu (n6s) tomamos chi de manila?
Nlo, Sr., o e o senhor (os senhores) tomam cafe

de mania.
Todos os seus colegas tomam cafe?

Alguns tomam cafe, outros tomam chi.
A que horas os senhores tomam cafe?

N6s tomamos cafe is 10 horas.

5

10

15

20

5 Eu chego k escola is oito horas. A que horas o senhor chega?
Eu chego as sete e meia. 25

O senhor sempre chega as sete e meia?
Nao, sr., ks vezes chego ks oito horas.

A que horas o chega?
tie chega Is oito horas.

O e eu (n6s) chegamos ks oito horas? 30

Sim, Sr., o e o senhor (os senhores) chegam as
oito horas.

O a que horas os profess8res chegam?
Os profess8res chegam is sete e meia.

O senhor e seus colegas (os senhores) chegam d escola juntos? 35

NSW, sr., meus colegas e eu (n6s) nfto chegamos juntos.
A que horas os senhores chegam 3 escola de tarde?

De tarde meus colegas e eu (n6s) chegamos k uma hora.

Pg-16
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6 Eu sempre uso meias. 0 senhor tambem usa meias? (1)
Sim, sr., eu sempre uso meias.

O senhor e eu (n6s) usamos meias?
Sim, sr., o senhor e eu (n6s) sempre usamos meias.

Sua senhora usa meias?
Sim, sr., ela sempre usa meias.

O senhor e seus colegas Cos senhores) usam meias brancas?
NRo, sr., meus colegas e eu (nos) usamos meias pretas.

Os profess8res tambdm usam meias pretas?
Nlo, sr., os profess8res (ties) usam meias de muitas
c8res.

7 Eu moro em
Moro em

E onde o
0

0

Onde o senhor mora?

mora?
Cele) mora em ------.

e eu (n6s) moramos em
e oNno, Sr., o senhor mora em (tie) mora

5

10

15

em
O senhor e sua familia moram numa casa grande?

Sim, sr., mintier familia e eu (n6s) moramos numa casa grande. 20
Seus colegas tambem moram em casas grandes?

Alguns moram, outros nlo.

II8 Eu eserevo portugas ben'. 0 senhor escreve portuguts?
Sim, sr., eu escrevo um pouco.

O o tambdm escreve portuguts?
Sim, sr., tle tambdm escreve portugu8s.

O senhor e eu (n6s) escrevemos portuguts?
Sim, sr., o senhor e eu (n6s) escrevemos portuguts.

O senhor e seus colegas (os senhores) escrevem durante as aulas?
NUo, sr., meus colegas e eu (n6s) No escrevemos durante as 30

aulas.
Os profess8res escrevem na pedra?

Sim, sr., tles escrevem na pedra.
Os senhores tambdm escrevem na pedra?

Sim, sr., n6s escrevemos na pedra.

25

(1) Port. men's socks, PUMAS (a)

Pg-16 3
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9 Eu entendo ingles. 0 senhor entende ingles?
Sim, sr., eu entendo ingles muito bem.

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

. N6s entendemos inglts e portugues?
Sim, sr., n6s entendemos ingles e portugugs.

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

Seus colegas entendem ingles?
Sim, sr., meus colegas (eles) entendem ingles.

Eles tambem entendem portugues?
Sim, sr., Iles entendem portugues.

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

10 Eu como pro de manila. 0 que o senhor come?
Eu tambem como pro.

O que o senhor e eu (n6s) comemos de manhi?
0 senhor e eu (n6s) comemos 00.

O ..... tambem come pro?
Sim, sr., o - - - - -- (tle) come p(o com manteiga.

Sua senhora come OD de manhl?
Sim, sr., minha senhora (ela) come plo de manhl.

Seus filhos tumbem comem pro?
Sim, sr., meus filhos (eles) comem pro com muita manteiga.

11 Eu bebo leite de manila. 0 que o senhor bebe?
Eu bebo cafe.

O senhor e eu (n6s) bebemos leite?
Nro, sr., o senhor bebe leite e eu bebo cafe.

Sua senhora bebe ch &?
Nao, sr., ela sempre bebe cafe.

E seus filhos bebem chi?
Nro, sr., meus filhos (eles) sempre bebem leite.

0 senhor e seus colegas bebem cafe ks 10 horas?
Sim, sr., meus colegas e eu (n6s) sempre bebemos cafe ks
10 horas.

Pg -16 4
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SITUAW

0 Major William F. Taylor e o CapitSo James B. Hall sac) oficiais

do Exercito. Ambos estSo no Pent&gono. No momento os dois con.

versam sabre as ordens do major. As ordens slo para estudar por

tuguts por seis mtses, no Presidio de Monterey, na Calif6rnia.

No fim dos seis meses, o major vai para o Brasil. 5

DIALOG°

Personagens: Major Taylor e Capitno Hall

T Capitlo, o senhor conhece Monterey?

H Nno, major, mas dizem que e um lugar lindo.

T Eu recebi ordens, e vou para
H Vai para a Escola de Linguas?

T Vou, sim.
H Que lingua o senhor vai estudar?

T Portugues.
H Por quanto tempo?

T Por seis muses. Depois, vou para o Brasil.

H Que dtimo! Quando as aulas comecam?

T Comecam em 31 (trinta e um) de janeiro.

H E quando o senhor viaja?

T Viajo em 28 (vinte e oito) de dezembro. 20

H Logo depois do Natal, nSo 6?

T Sim, logo depois do Natal.
H 0 senhor vai pelo sul, nio vai?

T Vou, sim, porque pelo norte hi gtlo nas estradas.

H Quanto tempo leva a viagem de Washington a Monterey? 25

T Acho que leva dez ou doze dias.

H A Calif6rnia 4 realmente muito

10

15

T Muito. Bem, You ver o coronel.
H At4 logo.

Pg .16
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EXERCICIOS

1 0 Major Taylor conversa com o Capita() Hall?
Sim, sr., ele conversa com o capitlo.

Seibre que ales conversam?
ties conversam sabre as ordens do major.

O senhor conversa com seus colegas?
Sim, sr., eu converso com meus colegas.

O senhor conversa com seus colegas em portuguts?
As vgzes n6s conversamos em portugugs, outras vgzes em
inglgs.

2 0 major tem ordens?
Sim, sr., @le tem ordens.

Que ordens o major tem?
Ele tem ordens para estudar portugugs.

Onde tle vai estudar portugugs?
Ele vai estudar portugugs no PresIdio de Monterey.

Porque o major vai estudar portugugs?
E1e vai estudar portugugs, porque gle vai para o Brasil.

Por quanto tempo gle vai estudar?
Ele vai estudar por seis mgses.

Quando gle vai para o Brasil?
Ele vai para o Brasil no fim dos seis mtses.

O senhor tem ordens para estudar portugugs?
Sim, sr., eu tenho ordens para estudar portuguts.

Por quanto tempo o senhor vai estudar po.:1.usuts?
Vou estudar portugugs por seis mgses.

No fim dos seis mtses o senhor vai para o Brasil?
Sim, sr., no fim dos seis muses vou para o Brasil.
Mc), sr., no fim dos seis mgses you para Portugal.
Ail! isso eu No sei.

Quem tem ordens para estudar portuguts?
Eu tenho ordens para estudar portuguts.

Quem tem ordens para ir para o Brasil?
0 tem ordens para ir para o Brasil.

Pg-115 7



3 0 Major Taylor conhece Monterey?
Mot sr., gle nao conhece Monterey.

O Capitlo Hall conhece Monterey?
NU, sr., Ole 00 conhece Monterey.

O major e o capitffo conhecem Washington?
Sim. sr., files conhecem Washington.

Eu conhego Monterey. 0 senhor conhece?
Sim, sr., eu conheco Monterey.

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

O senhor e sua familia conhecem Monterey?
Sim, sr., minha familia e eu (n6s) conhecemos Monterey.

Os senhores tamb4m conhecem Washington?
Sim, sr., /As conhecemos Washington.

4 Quando comecam as aulas do major?
As aulas do major (dgle) comecam em 31 de janeiro.

Quando comecam as aulas do senhor?
De manila as aulas comecam is 8 horas.

Quando comecam as aulas de tarde?
De tarde as aulas comecam b. 1 hora.

As aulas comecam ks 8 horas todos os dias?
Sim, sr., as aulas comecam .s 8 horas todos os dias.

5 Quando o major viaja?
Ele viaja em 28 de dezembro.

Para onde o major viaja?
Ele viaja para Monterey.

O major viaja logo depois do Natal?
Sim, sr., file viaja logo depois do Natal.

O major viaja com a senhora e os filhos?
Sim, sr., gles viajam juntos para Monterey.

Quando o senhor viaja?
Eu viajo em dezembro.

Eu tambem viajo em dezembro?
Sim, sr., o senhor tomb& viaja em dezembro.
viajamos juntos?
Sim, sr., n6s viajamos

O senhor e sua famflia viajam de carro?
Sim, sr., n6s viajamos de carro.

Os senhores tamb4m viajam de avilo?
Sim, sr., n6s tambem viajamos de avilo.
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6 0 major vem para Monterey pelo sul?
Sim, sr., gle vem para Monterey pelo sul.

Porque @le vem para Monterey pelo sul?
Porque pelo norte hi gglo nas estradas.

Tambem hd gglo nas estradas do sul?
no, sr., nas estradas do sul No hd gglo.

Hi gglo em Monterey?
MD, sr., em Monterey nao ha gglo.

H& gglo em Alasca?
Sim, sr., em Alasca hi muito gel°.

H& gglo na estrada de Monterey para Slo Francisco?
Nfto, sr., na estrada de Monterey para Sao Francisco nao
hd gglo.

7 Quanto tempo leva a viagem de Washington a Monterey?
A viagem de Washington a Monterey leva dez ou doze dias.

Quanto tempo leva a viagem de Monterey a Slo Francisco?
A viagem de Monterey a no Francisco leva duas ou trgs
horas.

Quanto tempo leva a viagem de Sfto Francisco a Los Angeles?
A viagem le Sao Francisco a Los Angeles leva oito ou nove
horas.

Quanto tempo leva a viagem de New York ao Brasil?
A viagem de navio de New York ao Brasil leva oito ou nove
dias.

E a viagem de aviMo?
A viagem de avilo leva mais ou menos 28 horas.

Quanto tempo o senhor leva de casa a escola?
De casa h escola eu levo minutos.

Quanto tempo o leva de casa h escola?
De casa h escola gle leva minutes.

0 e eu levamos cinco minutos de casa h escola. Quanto
tempo os senhores levam?

N6s levamos meia hora.
Quanto tempo gles levam de casa h escola?

ties levam dez minutos.

Pg-16
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LEITURA

AS ORDENS DO MAJOR TAYLOR

0 Major William F. Taylor e o Capita() James B. Hall slo

oficiais do Ex4rcito. Ambos esti° no Pentigono. No momento

os dois conversam sabre as ordens do major. 0 major tem or-

dens para estudar portugues por seis muses, no Presidio de

[1J

Monterey, na California. No fim dos seis mgses, o major vai 5

para o Brasil.
Li

1 Quem o o Major Taylor?
2 Quern 4 o Capin° James Hall?
3 Onde o Major Taylor e o Capita° Hall estao?
4 Sobre que os dois oficiais conversam?
5 Que ordens o Major Taylor tem?
6 Onde gle vai estudar portugues?
7 Por quanto tempo gle vai estudar?
8 Para onde o major vai no fim dos seis muses?

E meio-dia e faz calor. 0 major chega em casa. Sua

senhora, Mary, e seus quatro filhos estlo no jardim. 0

major entra, e di um papel k Mary. No papel estao as ordens

do major. Mary vg o papel. Eles vlo para a California. Ela

No conhece a Calif6rnia, nem o Brasil; slo dois lugares para

ela conhecer.

0 Quem 4 Dona (1) Mary?
10 A que horas o Major Taylor chega em casa?
11 Quando gle chega em casa, onde Dona Mary e os filhos

estRo?

Pg -16 10
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12 0 que o major di a Dona Mary?
13 0 que hi no papel que o major di a Dona Mary?
14 Dona Mary conhece a California?
15 Dona Mary conhece o Brasil?

0 major e a senhora conversant sabre a viagem para a Cali-

fOrnia. Em dezembro faz frio e hi g@lo nas estradas do norte,

por isso, @les vac) pelo sul. /les viajam em 28 de dezembro,

logo depois do Natal, porque as aulas de portugu8s do major

come cam em 31 de janeiro. A viagem de Washington a Monterey 5

leva dez ou doze dias. 0 major vai estudar por seis meses e

no fim dos seis muses vai para o Brasil.

As duas horas o major vai para o Pentagon.

16 0 major conversa com Dona Mary sabre a viagem para
a California?

17 Quando Oles viajam?
18 EntSo, eles viajam logo depois do Natal?
19 Eles viajam para a California pelo norte?
20 Porque nSo?
21 Faz frio em janeiro?
22 Faz frio em dezembro?
23 Faz frio no Natal?
24 Quando as aulas do major comecam?
25 Quanto tempo leva a viagem de Washington a Monterey?
26 Dona Mary conhece a California?
27 0 major conhece o Brasil?
28 Por quanto tempo o major vai estudar portugu@s?
29 No fim dos seis muses 81e vai para o Brasil?
30 Dona Mary tambem vai para o Brasil?
31 Os filhos do major tambem vlo para o Brasil?
32 Quanto tempo leva a viagem da California ao Brasil?

(1) See forms of address used in Brazil and Portugal, page 18



EXERCICIOS DE APLICAQA0

1 Um aluno dirt qual 6 a situaclo da liclo

2 Um aluno seri o Major Taylor e dirt aos
onde esti e o que faz na situaclo desta

3 Um aluno seri o Capita() Hall e dirt aos
onde esti e o que faz na situacSo desta

Um aluno seri Dona Mary e dirt aos coleg
esti e o que faz na situaclo desta lido

4

5

6

7

Dois alunos servo o major e o capitlo e
as ordens do major.

Um aluno serf o major e outro serf Dona Mary e representarlo
a chegada do major em casa corn as ordens que recebeu.

Repetir conforme a necessidade.

colegas quem 6,
lido.

colegas quern 6,
licSo.

as quem 6, onde

conversarSo s8bre

DEVERES DE CASA

1 Grave 5 perguntas da leitura corn respostas.

2 Escreva as 5 perguntas escolhidas corn as respectivas res-
postas.

Fg -16
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VOCABULARIO

AMBOS, AMBAS - both
As an adjective (1), AMBOS must be followed by the definite
article - AMBOS OS, A AS; as a pronoun (2), it appears
by itself. Examples:
(1) AMBOS OS of iciais estilo no Pentlgono. Both officers
are arlErFitagon. AMBAS AS casas 5Ro brancas. Both
houses are white.
(2) 0 major e o capita° est*o no Pentigono? Sim, sr., AMBOS
est*o 11. Are the major and the captain in the Pentagon-7'M,
sir, both (of them) are there.

COMEcAM (comecar, reg.) - they, you (plural) begin, start
CONBECE (conhecer, reg.) - he, she, it knows, you (singular) know
CONVERSAM (conversar. reg.) - they, you (pl.) talk, chat
DEZEMBRO - December
DIZEM (dizer, irreg.) - they, you (pl.) say, tell
FSTRADAS (a) - roads, highways
ESTUDAR (reg.) - to study
FIN, FINS (o) end(s)

(o) - ice
JANEIRO - January
LEVA (levar, reg.) - he, she, it takes, you (sing.) take
LINDO, LINDA - beautiful
LINGUA (a) - language, tongue
LOGO - soon
LONGE - far
LUGAR, LUGARES (o) place(s)
MEIO-DIA (o) - noon
MOMENT° (o) - moment
NATAL (o) - Christmas
NEM - neither, nor
NORTE (o) - North
PELO (contraction of POR and 0), PELA (POR and A) - for the,

by the, through the
POR ISSO - therefore
QUANTO TEMPO - how long
QUENTE - hot
QUE &IMO! - Wonderful,
REALMENTE - actually, really

The suffix MENTE at the end of an adjective is the equivalent
of LY in FAME.

SOBRE about (not referring to quantity when it is CERCA DE)
SUL (o) - South
VIAJA (via jar, reg.) - he, she, it travels, leaves on a trip,

you (sing.) travel, leave on a trip

Pg-16
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NOTAS GRAMATICAIS

1 VERBS

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

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

2 In Portuguese the verbs are divided into four groups called
conjugations, according to their Infinitive ending: fal4tR,

conhec-ER, part-IR, prop-OR.

TO BE, TO WRITE, TO WALK, TO THINK are INFINITIVES. Generally
iFirinTi7rfiTinirrirrapzeTgerThe genera 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 FERSONAL INFINITIVE. The Personal Infin-
itive will be discussed in Lesson 68.

ENDING (terminacio) 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 unchanged and is not subjected to agreement.

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

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

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

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

Pg-16 14



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 I speak (Present)

n6s fal - AREMOS We will speak (Future)

81e fal - OU He spoke (Past)

fal EM! Speak! (Command)

PERSONAL PRONOUNS

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

The above underlined words are PERSONAL PRONOUNS
422is). A Personal Pronoun takes the place of a
in a sentence.

in the garden.

(pronomes pes.
noun or nouns

eu
to
81e
ela
voc8
o senhor
a senhora
n6s
v6s
ales
elas
voces
os senhores
as senhoras

PERSONAL PRONOUNS

I

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

familiar

familiar
formal, masculine
formal, feminine

formal, plural
masc.
fem.
familiar, pl.
formal, pl., masc.
formal, pl., fem.

Pg-16
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VOCE, 0 SENHOR, A SENHORA and any title in the singular form are
Tao with the ve151.57M-iif ELE and ELA; VOCES, OS SENHORES, AS
SENHORAS and any title in tE7-pluraT-Forii-EFF used with the verb
Mi7ETELES and ELAS.

In the conjugation of any verb in this book, the only personal
pronouns shown for the 3rd persons forms will be ELE and ELES.

4 THE FOUR CONJUGATIONS

Verbs ending in AR belong
Verbs ending in ER belong
Verbs ending in IR belong
Verbs ending in OR belong

to the 1st conjugation,
to the 2nd conjugation.
to the 3rd conjugation.
to the 4th conjugation.

5 REGULAR AND IRREGULAR VERBS

Each conjugation has a pattern. A REGULAR verb is one which
follows the pattern of its conjugation; E IRREGULAR verb is
one which does not follow the pattern of its conjugation, par-
tially or totally.

Pattern

FALAR

eu fal - 0
to fal - AS
ele fal - A
n6s fal - AMOS
v6s fal AIS
ties fal - AM

Regular Verb Irregular Verb

GOSTAR ESTAR

gost 0 est - OU
gost . AS est - AS
gost -A est - A
gost - AMOS est - AMOS
gost AIS est - AIS
gost -AM est - AO

Note on the examples given above how GOSTAR, a reg-
ular verb, follows FALAR, the conjugation pattern,
whereas ESTAR, an irregular verb, deviates from it.
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6 PRESENT INDICATIVE

The PRESENT INDICATIVE (presente do indicativo) expresses an
act, occurrence or mode 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 VOCE VEM amanha?
At what time (will) you come tomorrow?

0 TREM CHEGA is seis.
ThWTaT367i11) arrive

Eu FALO com ele hoje de
I (will) speak with him

at six.

noite.
tonight.

7 PATTERNS FOR REGULAR PRESENT INDICATIVES OF THE 1ST AND 2ND
CONJUGATIONS

eu
to
tle
n6s
v6s
Iles

1st Conjugation 2nd Conjugation
(Verbs ending in AR) (Verbs ending in ER)

FALAR

fal 0
fal - AS
fal - A
fal - AMOS
fal AIS
fal AM

See Annex 1 for complete conjugation.

Pg-16

ENTENDER

entend 0
entend - ES
entend E
entend EMOS
entend - EIS
entend EM

17



8 ARTICLES

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

The underlined words are ARTICLES (artigos). THE is called a
DEFINITE ARTICLE (artigo de TERTE) because it rfficates a par-
ticular person or thing. A, AN are INDEFINITE ARTICLES
(artigos indefinidos) because they indicate a person or a
thing which is one of several of its kind.

ARTICLES

DEFINITE INDEFINITE

masculine feminine masculine feminine

singular

o
Z

a

singular

/////
um uma

plural

osas uns umas

Pg-l6
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9 FORMS OF DIRECT ADDRESS IN PORTUGUESE

When addressing a person directly the Portuguese speaking coun-
tries use the following forms:

FORMS USED IN BRAZIL

o senhor (you) to address a gentleman

a senhora (you) to address a lady

os senhores (you) to address two or more gentlemen or a
group of ladies and gentlemen

as senhoras (you) to address two or more ladies

vocg (you) FAMILIAR form to address one person

vocgs (you) FAMILIAR form to address two or more
persons

Examples: 0 SENHOR FALA portugugs?
00) you speak Portuguese?

AS SENHORAS SRO muito amiveis.
You are very kind.

VOCE QUER it comigo ao cinema?
(Do) you want to go to the movies with me?

TU and VOS are used very little in conversation in Brazil.

In Brazil it is customary and very proper to address a lady
(married and unmarried) by her first name preceded by the
title DONA:

DONA Maria

Pg-16

DONA Ldcia DONA Virginia
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In written communications such as cards, letters or invitations
to a married woman these forms are used:

1 Her complete name preceded by DONA (D.)
DONA Maria Silva

2 Her complete name preceded by SENHORA.
SENHORA Maria Silva

3 Her husband's name preceded by SENHORA (SNRA.)
SENHORA Joao Silva

In written communications to a single woman these forms are
used:

SENHORINHA or SENHORITA preceding her complete name
SENHORINHA Ldcia Silva Lima
SNHORITA Ldcia Silva Lima

The abbreviations for SENHOR and SENHORES are SNR., SR., SNRS.,
SRS.

FORMS USED IN PORTUGAL

Portugal uses 0 SENHOR, A SENHORA, OS SENHORES, AS SENHORAS,
in the same way uses t em.

When Brazilians use VOC2 and VOICES, Portuguese use TU and VOS.

The forms for written communications are the same in Portugal
and in Brazil.

IMPORTANT NOTE: A soldier should NEVER address his superiors
using VOCE or VOLES.
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EXFRC/CIOS DE APRESENTAA0

1 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 abre a porta para entrar na sala?

Sim, sr., gle abre a porta para entrar na sala.
O e eu Cn6s) abrimos a porta para entrar na sala?

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

O senhor e seus colegas abrem os livros durante as aulas?
As vtzes n6s abrimos os livros durante as aulas.

Os profess8res abrem os livros durante as aulas?
Sim, sr., gles sempre abrem os livros durante as aulas.

Quem abre a porta?
0 senhor abre a porta.
ru abro a porta.
N6s abrimos a porta.
rles abrem a porta.

O que n6s abrimos para entrar na sala?
N6s abrimos a porta.

O que o senhor abre para entrar na sala?
Fu abro a porta.

O que Ples abrem para entrar na sala?
Pies abrem a porta.

Para que rids abrimos a porta?
N6s abrimos a porta para entrar na sala.

Para que files abrem a porta?
ties abrem a porta para entrar na sala.

Para que o senhor abre a porta?
Eu abro a porta para entrar na sala.

O senhor abre a janela para entrar na sala?
No, sr., eu no abro a janela, eu abro a porta.

Seus colegas abrem a janela para entrar na sala?
Nlo, sr., @les no abrem a janela, 81es abrem a porta.

5

10

15

20

25

30

Quando faz calor, eu abro as janelas. Quando faz calor, osenhor abre as janelas?
35Sim, sr., quando faz calor, eu abro as janelas.

Quando faz calor, n6s abrimos as janelas?
Sim, sr., quando faz calor, n6s abrimos as janelas.

Quando faz calor, o abre as janelas?
Sim, sr., quando faz calor, o abre as janelas. 40



El

0
Quando faz calor, seus colegas abrem as janelas?

Sim, sr., quando faz calor, meus colegas abrem as janelas.

0
Quando faz frio, eu abro as janelas?

NSW, sr., quando faz frio, o senhor No abre as janelas.
Quando faz frio, o senhor abre as janelas? 5

ii

N2o, sr., quando faz frio, eu No abro as janelas.
Quando faz frio, seus colegas abrem as janelas?

NU, sr., quando faz frio, meus colegas no abrem as janelas.

[1

Quem abre as janelas da sala?
Eu abro as janelas da sala. 10
0 senhor abre as janelas da sala.
N6s abrimos as janelas da sala.

F) Os profess8res abrem as janelas da sala.
LI Quando o senhor abre as janelas da sala?

Eu abro as janelas da sala, quando faz calor. 15

]
Quando o abre as janelas da sala?

21e abre as janelas da sala, quando faz calor.
Quando n6s abrimos as janelas da sala?

]
N6s abrimos as janelas da sala, quando faz calor.

2 Eu parto para o Brasil em janeiro. Quando o senhor parte para 20
o Brasil?

]
Eu tambem parto para o Brasil em janeiro.

Ent2o n6s partimos para o Brasil em janeiro?
Sim, sr., n6s parptimos para o Brasil em janeiro.

]

Quando o parte para Portugal? 25
Eie parte para Portugal em dezembro.

Quando o e a senhora partem para o sul?
ties partem para o sul no fim do m8s.

]
Quando seus colegas partem para Washington?

Eles partem para Washington na quarta-feira. 30
De onde o senhor parte para o Brasil?

I De
Eu parto para o Brasil de New York.

onde o e a senhora partem para Portugal?
Eles partem para Portugal de Washington.

]

De onde o senhor e seus colegas partem para Washington? 35
Ms partimos para Washington de Monterey.

Quando os senhores partem?
N6s partimos domingo de manhl.

3
Em que navio o senhor parte para o Brasil?

Eu parto para o Brasil no "Del Norte". 40
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En que navio ales partem para Portugal?
Eles partem para Portugal no "Constitution".

Em que avilo os senhores partem pars Washington?
Nds partimos para Washington no aviSo das 9 e 10.

Eu c-A.to o plo com as mhos. 0 senhor parte o pSo com as mSos?
.in, sr., en parto o plo com as abs.o

Nds partimos o plo com as silos?
Sim, sr., nos partimos o plo con as altos.

O parte o plo com as adios?
Sim, sr., @le parte o plo com as abs.o

Todos partem o plo con as Egos?
Sim, sr., todos partem o plo corn as silos.

Como eu parto o pito?
0 senhor parte o plo com as silos.

Como o parte o pSo?
Ele parte o plo cos as Enos.

Como as partimos o plo?
Nds partimos o plo com as altos.

Como ales partem o pito?
Eles partem o pito com as adios.

3 0 senhor pae o livro na mesa?
Nlo, sr., en nSo ponho o livro na mesa.

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

O Ole o livro na mesa?
Sim, sr., le pOe o livro na mesa.

O senhor e seus colegas poem os livros na mesa?
Sim, sr., nos pomos os livros na mesa.

Os professares tambdm poem os livros na mesa?
Sim, sr., @les tambdm poem os livros na mesa.

Onde o senhor pOe o MIAs?
Eu ponho o lipis no bolso.

O senhor pee o lipis no bolso direito?
Sim, sr., eu ponho o lipis no bolso direito.

O tambfm pOe o lipis no bolso?
Sim, Sr., @le tomb& pOe o lipis no bolso.

Ele pee o lipis no bolso direito?
Sim, sr., @le pee o lipis no bolso direito.
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Os profess8res pOem o l &pis no bolso?
Sim, sr., files poem o 11pis no bolso.

Eles poem o 1 &pis no bolso direito?
Nao, sr., Iles poem o lApis no bolso esquerdo.

O senhor e seus colegas poem os lipis nos bolsos?
Sim, sr., n6s sempre pomos os 11pis nos bolsos.

Os senhores poem os lapis no bolso direito?
As vezes pomos no bolso direito, outras vgzes no esquerdo.

Onde o senhor pae seu carro?
Ponho meu carro atr &s da sala de aula.

Porque o senhor pee seu carro atris da sala de aula?
Ponho meu carro alas da sala de aula, porque perto.

Onde o pee o carro?
Ele pee o carro I direita da sala de aula.

Porque @le pae o carro d direita da sala de aula?
Ele pee o carro d direita da sala de aula, porque 4
perto.

Onde o senhor e seus colegas poem seus carros de tarde?
N6s pomos nossos carros aqui.

Porque os senhores poem seus carros aqui, de tarde?
Pomos nossos carros aqua, porque d perto.

Onde os profess8res poem os carros?
Eles poem os carros dales 11.

Porque eles poem os carros 11?
Eles poem os carros 11,porque 4 perto do departamento.

Quando o senhor entra na sala, pee o chapeu?
N2o, sr., quando eu entro na sala, No ponho o chapeu.

Quando o entra na sala, pae o chapeu?
Nao, sr., quando e1e entra na sala, p6e o chapeu.

Quando os profess8res entrain na sala, poem o chapeu?
Nao, sr., quando eles entrain na sala, nao poem o chapeu.

Quando o senhor e seus colegas entrain na sala, poem o chapeu?
Nao, sr., quando n6s entramos na sala, nSo pomos o chapeu.
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SITUKAO

0 Major Taylor e a familia preparam tudo para a viagem de Wash-
ington D. C. a Monterey. Eles vlo sair de Washington no dia 28
de dezembro e vlo viajar pelo sul. A camionete dales 6 nova e
tem muito lugar para os quatro filhos e as malas. 0 major leva
a camionete a um p8sto de gasolina que fica perto da casa dales. 5
JoSo, o empregado do p8sto, atende o major.

DIALOG°

Personagens: Joao, o empregado do p8sto, e Major Taylor

J Bom dia, major. 0 que hi de novo?
T Ahl Joao, viajo para a California amanha.

J Amanhl??? En-Mc) o carro precisa estar em boa condiclo.
T Realmente. Veja (1) tudo, Joao, faz favor.

J (tomando nota) Lubrificar, mudar o oleo, p8r igua na
bateria.

T Veja o motor e os pneus.

J Encher o tanque, p8r igua no radiador.
T E lavar o carro tambem, porque esti muito sujo.

J As 5 horas esti pronto. Li

T Muito bem. As 5 venho buscar o carro.

10

15

U

1)
U

As 5 horas o major volta ao p8sto para 20
U

buscar o carro e pagar a conta.

Li

T Entffo, Joao, tudo em boa condiclo?
J Tudo, major, e tudo limpo tamb4m.

T A conta esti pronta?
J Sim, sr., aqui esti. Slo U.S. $8.18 (oito e dezoito) do 25

servico, e U.S. $3.26 (tils e vinte seis) da gasolina.

LI
(1) Literally VEJA means SEE, the command form; however, it is
often used to translate LOOK, and in this present instance means
CHECK.

Pg-17 26

Li



T (dando um cheque a Joao) Tome aqui.

J Obrigado, major. Este carro e otimo!

T f verdade. Anda muito bem.
J As camionetes sio 6timas Para viagens.

T Sim, porque sfto espagosas. Bem, Joao, adeus.

J Adeus, major. Boa viagem e felicilades!

5
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1 0 senhor abre
Sim, Sr.,

0 senhor abre
Sim, sr.,

Todos abrem a
Sim, Sr.,

N6s abrimos a
Sim, sr.,

EXERC/CI OS

a porta do carro para entrar?
eu abro a porta do carro para entrar.
a porta da frente?
eu abro a porta da frente.
porta do carro para entrar?
todos abrem a porta do carro para entrar.
porta do carro para entrar?
nos abrimos a porta do carro para entrar.

0 empregado abre o tanque para p8r gasolina?
Sim, Sr., ale abre o tanque para p8r gasolina.

senhor abre o tanque para p8r gasolina?
As vazes eu abro o tanque para p8r gasolina.

Todos abrem o tanque para p8r gasolina?
Sim, sr., todos abrem o tanque para per gasolina.

Nds abrimos o tanque para p8r gasolina?
Sim, sr., nos abrimos o tanque para p8r gasolina.

Para lubrificar o carro, o empregado abre o carro?
no, Sr., ale nio abre o carro para lubrificar.

Para lubrificar o carro, o senhor abre as portas?
no, Sr., eu nSo abro as portas para lubrificar o carro.

Para lubrificar o carro, nos abrimos o tanque?
No, Sr., nos nlo abrimos o tanque para lubrificar o
carro.

Para lubrificar o carro, os empregados abrem a frente?
no, Sr., ales filo abrem a frente para lubrificar o
carro.

Para Or igua no radiador, o senhor abre a frente do carro?
Sim, sr., para p8r £gua no radiador, eu abro a frente do
carro.

Para mudar o oleo, o empregado abre a frente do carro?
Sim, sr., para mudar o oleo, ale abre a frente do carro.

Para p8r igua na bateria, nos abrimos o tanque?
no, sr., as abrimos a frente.
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Para ver o motor, asempregados abrem a frente do carro?
Sim, sr., em alguns carros ales abrem a frente.

Para ver os pneus, pies a frente?
Nlo, sr., para ver os pneus, ales nao abrem a frente.

Para lavar o carro, nds abrimos as portas?
Nlo, sr., n6s No abrimos as portas para lavar o carro.

Porque nao?
Porque a igua entra no carro.

2 Em que p8sto o senhor leva seu carro?
Levo meu carro ao p8sto

0 senhor leva seu carro ao p8sto para lavar?
Ma, sr., eu lavo meu carro em casa.
Sim, sr., eu levo meu carro ao p8sto para lavar.

Em que dia da semana o senhor lava seu carro?
Lavo meu carro nos s&bados.

Quando seu carro esti limpo, o senhor lava?
Nao, sr., quando o carro esti limpo, eu nlo lavo.

Em que p8sto o leva o carro dale?
Ele leva o carro ao p8sto

Ele leva o carro ao p8sto para lavar?
Sim, sr., ale leva o carro ao p8sto para lavar.
Mc), sr., ale No leva o carro ao p8sto para lavar; ale
lava o carro em casa.

Em que dia da semana 81e lava o carro?
Ele lava o carro nos s&badns.

Em que p8sto seus colegas levam os carros dales?
Eles levam Os carros ales ao p8sto

Eles levam os carros ao p8sto para lavar?
Nlo, sr., ales nao levam os carros ao p8sto para lavar;
ales lavam os carros ales em casa.
Sim, sr., ales levam os carros ao p8sto para lavar.

Em que p8sto o senhor e sua senhora levam o carro?
N6s levamos o carro ao p8sto ------.

Os senhores levam o carro ao p8sto para lavar?
Sim, sr., n6s levamos o carro ao p8sto para lavar.
Mc), sr., nos no levamos o carro ao p8sto para lavar;
n6s lavamos o carro em casa.

Os senhores lavam o carro t8das as semanas?
Sim, sr., nds lavamos o carro t8das as semanas.
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11 3 Quando o senhor pOe oleo no carro?
Ponho oleo no carro todos os mtses.

11

0 senhor leva o carro ao p8sto para mudar o 6leo?
Sim, sr., eu levo o carro ao p8sta para mudar o 6leo.

Quando o senhor lubrifica o carro?

I
Lubrifico o carro todos os m8ses.

0 senhor leva o carro ao p8sto para lubrificar?
Sim, sr., eu sempre levo o carro ao p8sto para lubrificar.

Quando o pOe oleo no carro?

II

Ale pOe oleo no carro todos os m8ses.
Ale leva o carro ao p8sto para mudar o 6leo?

Sim, Sr., tle leva o carro ao p8sto para mudar o 61e0.

II

Ele leva o carro ao p8sto para lubrificar?
Sim, sr., tle leva o carro ao p8sto para lubrificar.

Quando os profess8res poem 6leo no carro?
Ales poem oleo no carro todos os mtses.

I
Ales levam o carro ao p8sto para mudar o 6leo?

Sim, sr., tles levam o carro ao p8sto para mudar o 6leo.

4 0 senhor muda o oleo do carro, quando esti sujo?
Sim, sr., quando o oleo esti sujo, eu mudo.

Para mudar o 6leo, o empregado abre as portas do carro?

NS°, sr., 81e no abre as portas do carro, para mudar

0 Oleo.
Que parte do carro 81e abre?

Abre a frente.
Quando o senhor leva o carro ao p8sto, o empregado vt tudo?

Sim, sr., 81e v8 tudo.
0 que 81e v8?

Ele v8 a bateria, o radiador, o 6leo e o motor.

Para ver a bateria, o empregado abre a frente do carro?

Sim, sr., para ver a bateria, o empregado abre a frente

do carro.

5 Quando o senhor vai buscar o carro no p8sto, o carro esti em

boa condiclo?
Sim, sr., quando eu you buscar o carro no p8sto, o carro

esti em boa condiclo.
0 servico no p8sto de gasolina 6 bom?

Sim, sr., o servico 6 muito bom.
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Os pneus do seu carro sto bons?
Sim, sr., os pneus do meu carro sto bons.

Os pneus do seu carro estlo em boa condicto?
Sim, sr., os pneus do meu carro estto em boa condicgo.

6 Quando o carro est& pronto, o senhor paga a conta?
Sim, sr., quando o carro est& pronto, eu pago a conta.

Quando o empregado enche o tanque, o senhor paga a gasolina?
Sim, sr., quando o empregado enche o tanque, eu pago a
gasolina.

Quem enche o tanqie?
0 empregado enche o tanque.

Quem paga a conta?
Eu pago a conta.

Quando o empregado enche o tanque?
E1e enche o tanque nas quintas-feiras.

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

5

L
7 Eu pago minhas contas com cheque. 0 senhor paga suas contas

com cheque?
Sim, sr., eu tamb4m pago minhas contas com cheque. 20 [1

0 paga as contas com d6lares?
Sim, sr., e1e paga as contas com d6lares.

N6s pagamos contas com cruzeiros nos EEUU?
i

Nto, sr., pagamos contas com d6lares.
Eles pagam as contas com dinheiro ou cheque? 25

rAEles pagam com dinheiro.
i (

U

8 0 senhor vai buscar seu carro no p8sto?
Sim, sr., eu you buscar meu carro no p8sto.

Seus colegas vto buscar seus carros no p8sto?
Sim, sr., eles Arlo buscar seus carros no p8sto.

N6s vamos buscar os livros no departamento?
Sim, sr., n6s vamos buscar os livros no departamento.

0 que o senhor vai buscar no p8sto?
Vou buscar meu carro no p8sto.
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0 que o vai buscar no p8sto?
tie vai buscar um pneu novo no p8sto.

0 que seus colegas vlo buscar no p8sto?
ties vlo buscar uma bateria no p8sto.

Quando o senhor vai buscar seu carro?
Vou buscar meu carro, quando est& pronto.
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LEI TURA

A VIAGEM DA FAMILIA TAYLOR PARA MONTEREY

0 Major Taylor, Dona Mary e os quatro filhos preparam tudo

para a viagem de Washington D.C. a Monterey, na Calif6rnia.

Eles vao sair de Washington no dia 28 de dezembro. 0 ma-

jor acha que a viagem leva dez ou doze dias. Eles vao via jar

pelo sul, porque pelo norte hi muito gelo nas estradas.

1 Onde a familia Taylor esti?
2 Quantos filhos os Taylor tem?
3 Para onde a familia Taylor vai?
4 Em que dia ales vlo sair de Washington?
5 Quanto tempo leva a viagem para a Calif6rnia?
6 Eles vao pelo sul ou pelo norte?
7 Porque ales vao pelo sul?

Sao 10 horas da manha, e o major leva a camionete da f a-

mflia a um p8sto de gasolina que fica perto da casa dales.

A camionete do major d nova, grande, espacosa e anda muito

bem. Na camionete hd lugar para os quatro filhos e para as

malas da familia.

8 A que horas o major leva a camionete do p8sto?
9 Onde fica o p8sto?

10 Porque o major leva a camionete ao p8sto?
11 Como e a camionete?
12 A camionete anda bem?
13 A familia leva malas?
14 0 que a familia pele nas malas?
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Quando o major chega so pasto de gasolina, Joao, o empre-

gado, atende o major. Job conhece bem o Major Taylor porque

o major sempre traz seu carro a este pasto. 0 carro precisa

estar em boa condicto pars a viagem k Calif6rnia. 0 empregado

vai ver tudo o motor, a bateria, os pneus, 0 6leo e o radia- 5

dor. Ele vai lubrificar o carro, mudar o oleo, par £gua na

bateria, per igua no radiador, par gasolina no tanque, e ver

os pneus. Ele tub& vai lavar o carro, porque o carro esti

muito sujo. Depois de tudo pronto, o carro fica em boa con-

(aggro.

15 Como se chama o empregado do p8sto?
16 Joao conhece ben o Major Taylor?
17 0 major leva sempre o carro so pasta, de Joao?

18 Quando o major chega so pasto, Joao atende o major?
19 Porque o carro precisa estar em boa condiglo?
20 0 que o empregado vai ver?
21 Ele vai lubrificar o carro?
22 Ele vai mudar o 6leo?
23 Ele vai lavar o carro?
24 Ele vai par dgua na bateria?
25 Ele vai par igua no radiador?
26 Ele vai v@r os pneus?
27 Depois de tudo pronto, o carro fica em boa

cond icao?

0 carro fica pronto is 5 horas, por isso o major volts so

pasto a essa hors para buscar o carro. Quando @le chega so

pasto, a conta esti pronta. 01 major di so empregado ums nota
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de US $20.00. 0 servico 4 US $8.18 (oito e dezoito), e a gaso-

lina E US $3.26 (tres e vinte seis). 0 empregado di o treco ao

major.

0 major toma o carro e vai Para casa.

28 A que horas o carro fica pronto?
29 0 major vai buscar o carro no pasto?
30 Quanto o servico?
31 Quanto E a gasolina?
32 Quanto o major di ao empregado?
33 0 empregado di o tr8co ao major?
34 0 senhor tem uma camionete?
35 0 senhor acha que as camionetes silo boas?
36 Seu carro E grande?
37 Seu carro E espacoso?
38 Hi muito lugar em seu carro?
39 0 senhor lava seu carro?
40 0 senhor leva seu carro a um p8sto, quando precisa

gasolina?
41 Quantos pneus seu carro tem?
42 Os pneus de seu carro sgo pretos?
43 Quantas portas seu carro tem?
44 Seu carro esti em boa condigio?
45 0 motor de seu carro esti em boa condiclio?
46 A bateria de seu carro E nova?
47 Os pneus de seu carro sgo novos?
48 0 senhor pfle igua no radiador do carro todos os

dias?
49 0 senhor gosta de viajar, quando hi gelo nas estradas?
50 0 que os empregados dos postos de gasolina fazem?
51 Quando nIo hi gasolina no tanque, o carro ands?
52 Que marca de gasolina o senhor usa no seu carro?
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TRADUAO

Major Taylor has orders to go tc the Army Language School

in Monterey where he is going to study Portuguese for six months.

At the end of the six months he will go to Brazil.

Major Taylor, his wife and their four children are going to

leave Washington by car on December 28th. The trip takes about

twelve days.

Because there is a great deal of ice on the northern roads,

they are going to travel by the southern roads.

Major Taylor has a new station wagon. The station wagons

are very good for travelling because they are large and spa-

cious, with plenty of space for children and suitcases.

The attendant at the gas station checks the engine, the

battery, the tires, the oil and the water, and also puts gas

in the tank. He also washes the car because it is very dirty.

The car is in good condition and ready for the trip.
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EXERCICIOS DE APLICAM

1 Um aluno serf o Major Taylor, se apresentari e dirt o que
faz na situaclo desta liclo.

2 UM aluno sera Jo*o, o empregado do p8sto, se apresentarf,
e dirt o que faz na situacSo desta lido.

3 Os alunos usario a ilustractto da licao e cads um tomari
parte na descriclo da mesma.

4 Um dos alunos sera o Major Taylor e um outro sera o empre-
gado do p8sto, e representarlo a primeira parte do di &logo.

5 UM dos alunos sera o Major Taylor e um outro serf o empre-
gado do pesto, e representarto a segunda parte do diilogo.

6 Dols alunos representarto uma cena num past° de gasolina,
aproveitando o vocabul &rio da licao.

7 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Escreva uma descriclo do seu carro.

2 Grave a descriclo.
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voCABULARTO

ABRIR (reg.) - to open
ADIEUS - good-bye
ANDA (andar, reg.) - he, she, it runs, walks, you (sing.)

run, walk
Mien MAR refers to vehicles it means TO RUN; when it

referi73-People it means TO WALK. ExiiiaRT
Cl) Neu carro ANDA bem. MimarlfuNs well.

(2) Eu ANDO muifF7 I WALK a greatdeal.
MENDE (ateGIFF, reg.) - he, she, it helps, assists, you (sing.)

help, assist
BATERIA (a) - battery
BUSCAR (reg.) - to fetch, to pick up
CAMIONETE (a) . station wagon

The word CAMIONETE has been adapted from the French.

The dicticiaarriits it as CAMIONETA but the people

use the form CAMIONETE. IniiiiiirrgEilities in Brazil

CAMIONETE hairairMknames. In Portugal station

wagon is called FURGONETE (a). CAMIONETE, AUTOCARRO

(o) are autobus.
CHEQUE (o) - check
CONDIM, CONDIcCES (a) - condition(s)
CONTA (a) . bill
DANDO (dar, irreg.) - giving

The NDO ending is the equivalent of the ING in English.

All Tabs take this ending in the Presea-Firticiple and

Gerund.
EMPREGKDO (0), EMPREGADA (a) - attendant, clerk, employee,

servant
ENCHER (reg.) . to fill
ESPAQ0SAS, ESPACOSOS - spacious, roomy
LAVAR (reg.) - to wash
LIMP O, LIMPA - clean
LUBRIFICAR (reg.) - to lubricate
MALAS (a) - suitcases
MOTOR, MOTORES (o) engine(s), motor(s)
MUDAR (reg.) - to change
NOVA, NOVO . new
OLEO (o) - oil
PAGAR (reg.) - to pay for
PARTIR - to depart, to break
PNEUS, PNEUMATICOS (o) - tires (of a vehicle)
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POSTO DE GASOLINA (o), BOMBA DE GASOLINA (a) - gas station
Port. ESTAQI0 DE GASOLINA (a).
In most parts of Brazil and Portugal there are no service
stations (POSTO, ESTA *O DE GASOLINA); consequently, the
people only know the expression BOMBA DE GASOLINA, gas pump.

PRECISA (precisar, reg.) - needs
PRECISAR may be followed by DE or its contracted forms with

fl es DA, DO, DAS, DOS, DUM, DUNS, DUMA, DUMAS, when a
noun follows if; when iTTE 317Wer used.
Examples:
(1) PRECISAMOS DE livros novos.

We NEED new books.
(2) 0 carro PRECISA ESTAR em boa condicto.

The car MUST fm (NEEDS TO BE) in good condition.
PREPARAM (prepairiel.)=TIEWE76u (pl.) prepare
PRONTO, PRONTA - ready
RADIADOR, RADIADORES (o) - radiator(s)
SERVIQO (o) - service
SUJO, SUJA - dirty
TANQUE (0) - tank
TOMANDO NOTA (TOMAR NOTA, NOTAS) - taking note(s), writing down
TOME AQUI - take it
TUDO - everything
VEJA (ver, irreg.) - look (command, request)
VOLTA (voltar, reg.) - he, she, it returns, you (sing.) return
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NOTAS GRAMATICAIS

PATTERNS FOR THE PRESENT INDICATIVE OF REGULAR
VERBS OF THE 3RD AND 4TH CONJUGATIONS

eu
to

gle
n6s
v6s

files

3RD CONJUGATION 4TH CONJUGATION

PARTIR

part - 0
part - ES
part - E
part - IMOS
part - IS
part - EM

POR

ponho
pOes
p8e
pomos
pondes
poem

See Annex 1 for complete conjugations.
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EXERC/CIOS DE APRESENTAW

1 Eu digo "Bom dia", quando chego. 0 que o senhor diz?
Eu digo "Born dia".

O que seus colegas dizem de tarde?
ties dizem "Boa tarde".

O que n6s dizemos, quando chegamos?
Nos dizemos "Bom dig," ou "Boa tarde".

O que os senhores dizem, quando IrSo pars casa?
N6s dizemos "Ate logo" ou "Ate amanhl".

O que o profess8r diz, quando chega?
tie diz "Bom dia".

2 Eu estou
NU,

0
Sim,

O senhor
Nao,

0
NU,

em pd. 0 senhor tamb6m esti em pd?
sr., eu estou sentado.
Umbel!) esti sentado?
sr., ele tambdm esta sentado.
e seus colegas estlo em pd?
sr., n6s (meus colegas e eu) estamos sentados.
e o estlo em pf?
sr., ales estgo sentados.

O senhor esti estudando portugues?
Sim, sr., eu estou estudando portugues.

O tambfm esti estudando portugues?
Sim, sr., Ole tambfm esti estudando portugues.

O senhor e o estao estudando portugues juntos?
Sim, sr., nds estamos estudando portugues juntos.

Eu tambem estou estudando portugues?
Nao, sr., o senhor nto esti estudando portugues;
o senhor 4 profess8r de portugues.

Onde seus colegas esti° estudando portugues?
Eles estlo estudando portugues na Escola de Linguas do
Exdrcito.
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3 Para onde o senhor vai agora?
Agora eu you para a cidade.

Para onde o vai agora?
Agora ale vai para casa.

N6s vamos para casa ks 4 horas?
Sim, sr., ks 4 horas n6s vamos para casa.

Os profess8res tambem vac) para casa ks 11 horas?
NU, sr., ales /Ito vao para casa ks 11 horas; tles ficam
na escola.

4 0 senhor 4 militar?
Sim, sr., eu sou militar.

O d militar?
Sim, sr., ale tambem 4 militar.

Entlo, o senhor e seus colegas stio militares?
Sim, sr., n6s (meus colegas e eu) somos militares.

Eu sou militar?
Nlo, sr., o senhor 4 civil.

5 0 senhor tem filhos?
Sim, sr., tenho filhos.
Nlo, sr., No tenho filhos.

O tem filhos?
Sim, sr., ale tem filhos.
Nio, sr., ale nlo tem filhos.

Quantas aulas o e o tem por dia?
ties tgm seis aulas por dia.

Quantos profess8res o senhor e seus colegas tam?
N6s temos muitos profess8res.

5

10

15

20

25

6 A que horas o senhor vem para a escola?
Venho para a escola as 7 e mein.

O vem para a escola sbzinho? 30
Nlo, sr., @le nfto vem sbzinho, vem com outro colega.

Como o senhor e o yam para a escola?
N6s vimos de carro.

Como o e o vam para a escola?
ties yam a pe. 35
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SITUAgRO

0 Major Taylor vai a Monterey um s &bado de manhl, e, por acaso,
encontra um rapaz que se chama Manuel Oliveira. Manuel d ame-
ricano, mas f filho de portugueses. Manuel d pescador. Os
dois comecam a conversar.

DIALOG° 5

Personagens: Major Taylor e Manuel Oliveira

M HI quanto tempo o senhor esti aqui?
T Estou aqui hi oito semanas.

M S6 hi oito semanas? 0 senhor esti falando portuguds beml
T 0 senhor acha? Eu estudo muito. 10

M Eu aprendi portugues em casa, com mews pais.
T Seus pais sac) portugueses?

M Sim, sr. Meu pai d dos Acores e minha mle d de Lisboa.
T 0 senhor tambdm d portugues, nito.d?

M No, sr., sou americano; mas meu irmlo (1) e minha irma 15

slo portugueses.
T Meus profess8res no Presidio slo brasileiros.

M Por isto o senhor fala portuguas como os brasileiros.
T Mas a lingua d a mesma no Brasil e em Portugal, nto d?

M E, sim, sr. As diferencas silo pequenas. 20
T Como as diferencas entre o ingles dos EEUU e da Inglaterra?

M Exatamente. Onde o senhor esti morando, major?
T Estou morando em Carmel?

M 0 senhor esti gostando daqui?
T Sim, sr., estou gostando muito. Bem, "seu" Manuel, jI

vou indo.

M Muito prazer, major. Apareca outra vez Para conversar.
T Obrigado. Atd outro dia.

(1) See note on Vocabulary of this lesson.
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EXERCICIOS

1 Hi quanto tempo o senhor esti em Monterey?
Estou aqui hi (dias, semanas, mtses, anos).

Hi quanto tempo o senhor estuda portuguls?
Estudo portugues hi (dias, semanas, mOses).

Hi quanto tempo o senhor 4 militar?
Sou militar hi (dias, semanas, mOses, anos).

Hi quanto tempo o senhor conhece o ?
Conheco o hi (dias, semanas, muses, anos).

Hi quanto tempo o esti em Monterey?
Ale esti em Monterey hi

Hi quanto tempo Ole estuda portugut s?
Ale estuda portuguOs hi .

Hi quanto tempo Ole 4 militar?
Ale d militar hi

Hi quanto tempo Ole conhece o ?
Ale conhece o hi .

Hi quanto tempo o senhor e o estRo em Monterey?
Nos estamos aqui hi

Hi quanto tempo os senhores estudam portuguOs?
Estudamos portuguts hi ------.

Hi quanto tempo os senhores A° militares?
Somos militares hi .

Hi quanto tempo os senhores conhecem os profess8res?
Conhecemos os profess8res hi .

Hi quanto tempo o e o estRo aqui?
Ales esti° aqui hi .

Hi quanto tempo eles estudam portuguts?
Iles estudam portugues hd ------.

Hi quanto tempo tles sIo militares?
Eles slo militares hi .

Hi quanto tempo Oles conhecem os profess8res?
Iles conhecem os profess8res hi ------.

2 De

De

De

De

que estado
Sou de

que cidade
Sou de

que estado
Ela d de

que cidade
Ela d de
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De que estado o e o sSo?
Eles slo de .

De que cidade eles slo?
Eles sSo de .

De que parte dos EEUU o senhor e sua senhora slo? 5

N6s (minha senhora e eu) somos .

De que estado o senhor e sua senhora silo?
has somos de

De que estado o i?
Ile $ de .

10

De que cidade ele f?
Ile i de .

3 0 senhor tem irmSos e irmls?
Tenho, sim, senhor.
Nlo, sr., No tenho irmaos nem irmls.

Quantos irmlos o senhor tem?
Tenho irmlos.

Quantas irmls o senhor tem?
Tenho irmls.
NSo tenho fangs.

O tem irmSos?
Sim, sr., He ten *radios.
Nilo, sr., He No ten irmlos.

Quantos irmlos He tem?
21e tem irmSos.

Quantas irmls?
Ile ten irmls.
21e nlo tem irmls.

O e o tem irmlos?
Sim, sr., files tem irm2os.
NS°, sr., eles nlo tem irmlos.

Quantos irmlos Hies tem?
Eles tem irmlos.

Quantas limns?
Eles tem irmls.
Eles nil° tem irmls.

O senhor e sua senhora tem muitos irmlos?
Sim, sr., n6s temos muitos hafts. Minha senhora tem
quatro e eu tenho cinco.

Quantas irmls o senhor e sua senhora Cos senhores) tem?
Ela tem duas irmls e eu tenho uma irml.
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4 0 inglfs dos EEUU d o mesmo que o inglfs da Inglaterra?
Sim, sr., o inglfs E o mesmo, mas cos algumas diferencas.

O portugufs do Brasil f o mesmo que o portugufs de Portugal?
Sim, sr., o portuguts f o mesmo, mas cos algumas

diferencas.
As diferencas silo grandes?

NS°, Sr., as diferenas silo pequenas.
Seus profess8res no Presidio silo brasileiros?

Alguns silo brasileiros, outros silo portugufses.

Seus colegas silo americanos?
Sim, sr., todos os meus colegas silo americanos.

O senhor nib tem professar americano?
No, sr., nib tenho professer americano.

O senhor entende tudo o que Manuel diz?
Nio, sr., eu nib entendo tudo o que Manuel diz.

Manuel entende tudo o que o senhor diz?
Sim, Sr., ale entende tudo o que eu digo.

Os ingleses entendem tudo o que os senhores dizem?
Sim, sr., files entendem tudo o que nos dizemos.

5 Manuel fala como um portuguts?
Sim, sr., ale fala como um portuguts.

A lingua que ale fala f a mesma que o senhor aprende no
Presidio?

Sim, sr., a lingua f a mesma, com diferengas pequenas.
O senhor fala como os brasileiros?

Sim, sr., eu falo como os brasileiros.
Porque o senhor fala como os brasileiros?

Porque meus professOres silo brasileiros.

6 Onde o senhor esti morando?
Estou morando em

O senhor esti gostando de
Sim, sr., estou gostando muito de

Onde o esti morando?
Ele esti morando em

He esti gostando daqui?
Sim, sr., ale esti gostando daqui.
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Todos estlio morando em ------?
Nip, sr., alguns estao morando em

O senhor e sua familia est2o morando numa casa grande?
Sim, sr., nds estamos morando numa casa grande.

7 Como o senhor vem pars a escola? 5

Eu venho de carro.
O senhor vem no seu carro?

Sim, sr., nas tercas e quintas, eu venho no meu carro.
E nos outros dies?

Nas segundas, quartas e sextas, venho com um colega. 10

0 e o yam para. a escola a pe?
Sim, sr., ties yam para a escola a pd.

Porque @les vim para a escola a pf?
ties vem a pe, porque estlo morando perto da escola.

Porque o senhor e sews colegas vem de carro? 15

Nds vimos de carro, porque nds estamos morando longe da

escola.
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LEI TUBA

MAJOR TAYLOR E MANUEL OLIVEIRA

Manuel Oliveira f americano, mas f filho de portugutses.

Os pais dtle estlo na America hi muito anos, hi mais de trinta

anos. 0 irmUo e a irmS de Manuel silo portugutses, albos sbo

de Lisboa. A mSe dtle taMbem f de Lisboa, mas o pal e dos

Acores.

Manuel f pescador. Ile pesca na costa da Calif6rnia, traz

o peixe para Monterey, e vende o peixe nos mercados.

1 Quem f Manuel Oliveira?
2 Os pais de Manuel sbo americans?
3 Quantos irmSos tie tem?
4 Quantas irmls tie tem?
5 0 irmlo de Manuel 6 americano?
6 A irml de Manuel f americana?
7 Hi quanto tempo os pais de Manuel estbo na America?
8 0 pai de Manuel f de Lisboa?
9 A ale de Manuel f de Lisboa?
10 E os irmlos dtle, sbo de Lisboa?
11 Manuel tambem f de Lisboa?
12 0 que Manuel faz?
13 Onde Manuel pesca?
14 0 que Manuel pesca?
15 Onde Manuel vende o peixe?
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0 Major Taylor vai a Monterey, um sibado de mania, e, por

acaso, encontra Manuel. Os dois comecam a conversar en portu

gas. Manuel acha que o major fala portugues muito bem, 0

major diz a Manuel que estuda portugues s6 hi oito semanas.

Manuel fala como os portugueses, porque os pais ale sato por. 5

tugueses; e o major fala como os brasileiros, porque os pro.

fesseres dale no Presidio slo brasileiros.

16 Quando o Major Taylor vai a Monterey?
17 Quando o Major Taylor encontra Manuel?
18 Os dois conversam em ingles?
19 Hi quanto tempo o major estuda portu es?
20 Manuel acha que o major fala portugues bem?
21 Manuel fala portugues como os portugueses?
22 0 major tambim fala portugues como os portugueses?
23 Porque?

Manuel diz ao major, que as diferencas entre o portugues

do Brasil e de Portugal, ato pequenas; slo como as diferencas

entre o ingles dos Estados Unidos e da Inglaterra.

0 major diz a Manuel que esti morando em Carmel, e que

esti gostando muito daqui. Manuel diz ao major que apareca

outra vez para conversar.

24 A lingua que os brasileiros falam 4 a mesma que os
portugueses falam?

25 Hi diferencas entre a lingua que os brasileiros
falam e a que os portugueses falam?

26 As diferencas slo grandes?
27 Hi diferencas entre o ingles que os americanos

falam e o que os ingleses falam?
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28 0 senhor fala portugues como brasileiro?
29 Tbdos os seus profess8res brasileiros?
30 Hi quanto tempo o senhor esti aqui na Peninsula?
31 Onde o senhor esti morando?
32 0 senhor esti gostando daqui?
33 Hi quanto tempo o senhor esti estudando portugues?
34 0 senhor gosta de pescar?
35 0 senhor f um bon pescador?
36 Quando o senhor pesca, come b peixe?
37 0 senhor vende o peixe que pesca?
38 Quantos irmlos o senhor tem?
39 Quantas irmis o senhor tem?
40 Onde seus pais moraai?
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EXERCICIOS DE APLICA910

1 Um aluno serf o Major Taylor e dire o que faz na situacao
desta HOD.

2 Um aluno seri Manuel Oliveira. Teri que apresentar-se k
turma, dizer quem et onde moral o que faz e como encontrou
o major.

3 Dois alunos servo o Major Taylor e Manuel Oliveira. Re-
presentarlo, corn as proprias palavras, o encontro dos dois
em Monterey.

4 Os alunos usargo a ilustraclo da licRo e cads um tomari
parte na descrictio da mesma.

5 Cada aluno dirt alguma coisa sabre a familia.

6 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Escreva dez linhas s8bre sua familia.

2 Grave o que escreveu s8bre sua familia.
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VOCABULARIO

APAREgA, APAREcAM OUTRA VEZ (aparecer, reg.) - come again
COMECAM A CONVERSAR (comecar, converser, reg.) - they, you

(p1.) begin to talk, chat
When another verb follows COMECAR as it does in this
lesson, they must be connected by the preposition A,
and the second verb must always be in the Infinitive.

COSTA (a) - coast
COSTA in the singular always mesas COAST; in the plural,
=TX'S, it may mean COASTS or BACK:737tuguese always
iin7OSTAS when referring to iaarewone's back.

DAQUI (con ion of DE and Agg) - from here, of here
DIFEREKAS (a) - differences
EEUU, EE.UU., - abbreviations for ESTADOS UNIDOS, USA
ENCONTRA (encontrar, reg.) - he, she, it 71;1117751arnerMeet
ENTRE - between
EXATMENTE - exactly
GOSTANDO (gostar, reg.) - liking
HR QUANTO TEMPO 0 SENHOR ESTA AQUI? - How long have you been here?
INGLATERRA (a) - England
IRMK, IRMKS (a) - sister(s)
IRMO, IRMKOS (o) brother(s)

IRMKOS in the plural form may mean TWO OR MORE BROTHERS,
ZFIFF combination of one's BROTHERS An SISTERS.

MAE (MAMKE) (a) - Mother (Mom)
MAME is only used by a son or daughter when referring to
ITrar her own Mother.

MAIS DE TRINTA ANOS - more than thirty years
MERCADOS (0) - markets
MESMA, MESMO - same
PAI (PAPAI) (0) - Father (Dad)

Like MAMIE, PAPAI is only used by a son or daughter when
referillificriaror her own Father.

PAIS (o) - parents
PESCA (pescar, reg.) - he, she, it fishes, you (sing.) fish
PESCADOR, PESCADORES (o) fisherman, fishermen
POR ACASO - by chance
POR ISTO - this is why
RAPAZ, RAPAZES (o) - young man, men
"SEU" - Mr.

"SEU" is the corruption of SENHOR, commonly used in con-
versation in Brazil. Not uld'IN Portugal.

VENDE (vender, reg.) - he, she, it sells, you (sing.) sell
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NOTAS GRAMATICAIS

PRESENT INDICATIVES OF IRREGULAR VERBS

DIZER ESTAR IR

eu digo estou you

tu dizes est &s vais

ele diz est& vai

n6s dizemos estamos vamos

v6s dizeis estais ides

ales dizem esti() vlo

SER TER VIR

eu sou tenho venho

tu 6s tens Yens

gle e tem vem

nos somos temos vimos

v6s
ales

sois
slo

tendes
tgm

vindes
Avem

See Annex 2 for complete conjugations of these verbs.
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EXERC(CIOS DE APRESENTKAO

1 Eu dou o livro ao . 0 senhor di o livro ao capitio?
Sim, Sr., eu dou o livro ao capitlo.

O capita° di o livro ao major?
Sim, sr., ele di o livro ao major.

O capita° e o major no o livro ao tenente?
Sim, sr., eles dlo o livro ao tenente.

N6s damos os livros aos alunos?
Sim, sr., nos damos os livros aos alunos.

O senhor e seus colegas dlo o livro ao profess6r?
Sim, sr., n6s damos o livro ao profess8r.

O senhor di cigarro ao seu filho?
Nlo, sr., eu nlo dou cigarro ao meu filho.

O di cigarro ao filho?
Nlo, Sr., Ile nao di cigarro ao filho.

Seus colegas dSo cigarros aos filhos?
Nft, sr., eles nSo dlo cigarros aos Mhos.

O senhor e sua senhora dSo cigarros aos seus Mhos?
NM:), sr., (n6s) minha senhora e eu nlo damos cigarros aos
nossos filhos.

5

10

15

1

2 Eu fa co cafe de manta. 0 senhor faz café de manila? 20 L._

Sim, sr., eu fag() cafe de manhl.
Quando o senhor nlo faz cafe, quem faz?

Quando eu nlo fag() cafe, minha senhora faz.
Li

O faz o cafe de manhl?
Sim, sr., ele faz cafe de manila. 25

Quando ele nlo faz cafe, quem faz?
Quando ele nlo faz cafe, a senhora dale faz. Li

N6s fazemos cafe de mann?
Sim, sr., n6s fazemos cafe de mania.

Quando n6s nlo fazemos cafe, quem faz? 30
Quando as nSo fazemos cafe, eles fazem.

Seus colegas fazem cafe de manila?
Sim, sr., eles fazem cafe de manha.
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Quando ales nib fazem cafe, quern faz?
Quando ales nlo fazem cafe, ales nao tomam cafe!

O senhor e seus colegas fazem cafe de manila?
Sim, sr., (n6s) meus colegas e eu fazemos cafe de manhl.

Quando os senhores nib fazem cafe, quem faz?
Quando n6s nao fazemos cafe, nossas senhoras fazem.

3 0 que o senhor faz durante a semana?
Durante a semana eu estudo portugues.

O que o faz nos domingos?
Nos domingos Ole fica em casa.

O que o senhor e seus colegas fazem nos sibados?
Nos sibados (n6s) meus colegas e eu ngo fazemos nada.

O que seus colegas fazem nos intervalos?
Nos intervalos ales fumam e tomam cafe.

4 Eu posso falar portuguas bem. 0 senhor pode falar portugu@s
bem?

Sim, Sr., eu posso falar portugu@s bem.
O pode falar portugu@s como o professOr?

Nlo, sr., ale nno pode falar portugu@s como o profess8r.
N6s podemos falar ingl@s?

Sim, sr., as podemos falar ingl@s.
O senhor e seus colegas podem falar portugues bem?

Sim, sr., (n6s) meus colegas e eu podemos falar portugu@s
bem.

Seus colegas podem falar portugues como o professOr?
Nao, sr., ales nio podem falar portuguft como o professor.

5 Eu trago meu carro para 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., ale 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.
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O e o trazem os carros deles para a escola?
Sim, sr., Iles trazem os carros ales para a escola.

Quando nds trazemos o carro para a escola?
Trazemos o carro nas tercas e quintas.

6 0 senhor sabe que o Brasil d muito grande? 5
Sim, sr., eu sei que o Brasil 6 muito grande.

O sabe que os brasileiros falam portugues?
Sim, sr., @le sabe que os brasileiros falam portugues.

O senhor e seus colegas sabem a HOD de portugues?
Sim, sr., nds (meus colegas e eu) sabemos a licno muito 10
bem.

ties sabem a licao?
Sim, sr., gles sabem a lido.

O que o senhor sabe?
Eu sei que o Brasil 4 grande. 15

O que ales sabem?
ties sabem a lido.

O que n6s sabemos?
Nds sabemos que os brasileiros falam portugugs.

O que eu sei? 20
0 senhor sabe portugues.

7 0 senhor ve bem?
Sim, sr., eu vejo muito bem.

O v8 bem de perto e de longe?
Sim, sr., gle ve muito bem de perto e de longe.

O senhor e seus colegas veem os carros da sala de aula?
Nlo, sr., nds nfto vemos os carros, quando estamos
sentados.

Seus colegas veem o profess8r bem?
Sim, sr., eles veem profess8r muito bem.
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SITUKAO

0 Major Taylor compra generos alimenticios num pequeno armazfm
cujo dono, "seu" Joaquim, f portugu@s. 0 armaz4m se chama a

"F18/ ,usitana ". 0 major gosta de comprar porque o dono
fa.A portuguOs corn Ole.

DI LOGO 5

Personagens: Major Taylor e "seu" Joaquim

T 0 que hi de novo, "seu" Joaquim?
J Nada, major, tudt) velho. 0 que o senhor quer hoje?

T Quatro litros de leite, um quilo de manteiga.
J Nito quer ovos frescos, major? 10

T Quero duas
J Quer alguma coisa em lata?

T Sim, duas latas de ervilhas.
J Azeite? Vinagre? Sal? Pimenta?

T Me dO uma lata de azeite, 15

J Carne, major?

T Quero, situf um born pedaco de carne sem osso.
J Veja como @stes frangos est2o gordos!

T Me de trOs frangos e seis costeletas de porco.
J Muito ben! Nlo precisa batata? Cebola? Vagens? 20

T Um quilo de cebola e dois de vagens.
J Muito bem, major.
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EXERC/CIOS

1 Depois que o senhor faz compras, di dinheiro a "seu" Joaquim?

Sim, sr., eu dou dinheiro a "seu" Joaquim.
0 senhor di uma nota grande a "seu" Joaquim?

As vgzes eu dou uma nota grande, outras vgzes dou uma

pequena.
5

Quando o senhor di uma nota grande a "seu" Joaquin, gle di

traco ao senhor?
Sim, sr., "seu" Joaquim sempre me di tram.

Ile di tram em moedas?
As vgzes gle me di treco em moedas, outras vgzes em notas. 10

Quando o coapra cigarros, di dinheiro a "seu" Joaquim?

Sim, sr., quando gle compra cigarros, di dinheiro a "seu"

Joaquim.
0 senhor e sua senhora d2o notas grandes aos meninos?

N2o, sr., n6s n2o damos notas grandes a Iles. 15

Seus colegas duo notas grandes aos filhos?
N2o, sr., @les nlio d2o notas grandes aos Mhos.

Quem di dinheiro a "seu" Joaquin?
Eu dou dinheiro a "seu" Joaquim.

Quando o senhor di dinheiro a gle? 20

Quando faro compras.
Quem di notas grandes aos filhos?

Iles d2o notas grandes aos filhos.

2 Onde o senhor pode comprar ggneros?
Posso comprar ggneros num amazes'.

Que ggneros o senhor pode comprar?
Posso comprar carne, leite, ovos, plo.

Onde o pode comprar ggneros?
Ele pode comprar ggneros numa aercearia.

Que Oneros gle pode comprar 11?
Ele pode comprar legumes e frutas.

Onde os professares podem comprar g@neros?
Eles podem comprar ggneros aliment/cios na "Fleor Lusitana".

Que ggneros files podem comprar na "Flbr Lusitana"?
Eles podem comprar todos os ggneros 11.

Onde o senhor e sua senhora podem comprar ggneros?

N6s podemos comprar ggneros num armazim.

Que ggneros os senhores podem comprar num armaz4m?

Podemos comprar carne, _legumes e frutas.
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O senhor pode comprar vagens em lata?
Sim, sr., posso comprar vagens em lata.

O senhor tambfm pode comprar vagens frescas?
Sin, sr., tambdm posso comprar vagens frescas.

O pode comprar ervilhas frescas?
Sim, sr., Ile pode comprar ervilhas frescas.

Ele tambfm pode comprar latas de ervilhas?
Sim, sr., @le tamblm pode comprar latas de ervilhas.

Os profesares podem comprar caff brasileiro no armazfm?
Nlio, sr., files nito podem comprar caff brasileiro no
armazfm.

Iles podem comprar feijao preto no armazfm?
Mot sr., fles nao podem comprar feijao preto no
armazfm.

O senhor e sua senhora podem comprar cigarros no armazim?
Sim, sr., n6s podemos comprar cigarros no armazem.

Os senhores podem comprar cigarros brasileiros no armazim?
Pilo, sr., n6s n*o podemos comprar cigarros brasileiros
no armazda.

3 0 senhor sabe onde fica a "Flea. Lusitana"?
Sei, sim, sr. A "Fier Lusitana" fica em Monterey.

O senhor sabe como se chama o dono da "Flax. Lusitana"?
Sei, sim, sr. Ile se chama Joaquim.

O sabe onde fica a "Fier Lusitana"?
Sim, sr., @le sabe onde fica a "Fier Lusitana".

Ile sabe como se chama o dono da "Fler Lusitana"?
Ube, sin, sr.

Seus filhos sabem onde fica a "Fier Lusitana"?
Sim, sr., files sabem onde fica a "Flor Lusitana".

Eles sabem como se chama o dono da "Fier Lusitana"?
Sabem, sim, sr.

O senhor e sua senhora sabem onde fica a casa do
No, sr., nas nlo sabemos onde fica a casa dfle.

Os senhores sabem onde fica minha casa?
Sim, sr., n6s sabemos onde fica a casa do senhor.
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4 0 senhor sabe porque o armazdm se chama "Fier Lusitana "?
Sei, sim, sr. 0 armazim se chama "Flbr Lusitana",
porque o dono 4 portugues.

O porque o armazdm nSo se chama "FleIr Portugugsa"?
Ah! isto eu nao sei. 5

O sabe porque o armazdm se chama "Fier Lusitana"?
Sim, sr., gle sabe.

Os profess8res sabem porque o armazdm se chama "Flbr Lusitana"?
Sim, sr., files sabem.

Os senhores sabem porque o armazdm eto se chama "Flor Portu. 10
gugsa"?

Nao, sr., n6s No sabemos porque o armazdm no se chama
"Fier Portugugsa".

5 0 que o senhor traz no bolso?
Eu trago minha caneta.

O senhor tambem traz cigarros no bolso?
NI°, sr., eu nlo trago cigarros no bolso.

Porque o senhor No traz cigarros no bolso?
NRo trago cigarros no bolso, porve eu nlo fumo.

O que o traz no bolso?
Ele traz a lapiseira no bolso.

Ele traz cigarros no bolso?
Sim, sr., file -craz cigarros no bolso.

O que o e o trazem no bolso?
Eles trazem dinheiro no bolso.

Eles trazem notas ou moedas?
Eles trazem notas e moedas.

O senhor e seus colegas trazem um diciondrio no bolso?
NRo, sr., nds No trazemos um diciondrio no bolso.

Porque os senhores no trazem um diciondrio no bolso?
Nlo trazemos um diciondrio no bolso, porque muito grande.

6 Quando o senhor compra ovos, vg
Sim, sr., sempre vejo se os

Quando o senhor compra frangos,
Sim, sr., sempre vejo se os

Quando sua senhora compra ovos,
Sim, sr., quando ela compra

Pg -19

se os ovos estRo frescos?
ovos estlo frescos.
vg se estao gordos?
frangos estao gordos.
vg se estlo frescos?
ovos, ve se estRo frescos.
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11Quando ela compra frangos, vO se estio gordos?
Sim, sr., quando ela compra frangos, 14 se estlo gordos.

Quando Ole compra vinagre, vg se o vinagre E branco?
Sim, sr., quando Ole compra vinagre, vg se o vinagre 4
branco.

5Quando seus filhos compram sorvete, Oen se f grande?
Sim, sr., sempre que Oles compram sorvete, vOem se o
sorvete f grande.

Quando os senhores compram cigarros, view que marca 4?
Sim, sr., quando compramos cigarros, vemos que mama I. r,tJ

7 0 que o senhor vO, quando vem para a escola?
Quando eu venho para a escola, vejo muitos carros.

ri0 que o vO, quando vem para a escola?
Quando Ile vem pars a escola, Ole vi muitas casas.0 que os senhores 'tem da sua casa?

15 rDa nossa casa as vemos outras casas. L0 que seus profess8res view, quando esti° na sala de aula?Iles viem os alunos.

[-]
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LEITURA

A "FLOR LUSITANA"

A "Flor.Lusitana" 4 um pequeno armazdm cujo dono 4 portu-

gugs. 0 Major Taylor e Dona Mary setup re compram ggneros ali-

menticios 11, porque o dono, "seu" Joaquim, fala com gles em

portugugs. "Seu" Joaquim 4 um portugugs velho e gordo.

Hoje, o major compra muitos ggneros. Nas segundas-feiras 5

gle compra muitos ggneros para t8da a semana.

1 Como se chama o armaz4mionde o major compra?
2 Porque o major gosta de comprar 1i?
3 0 dono 4 portugugs?
4 Como se chama o dono do armaz4m?
5 Como d o dono do armaz4m?
6 0 que o major compra na "F18r Lusitana"?
7 0 major compra muito?
8 Porque o major compra muito nas segundas-feiras?

Quando o major chega ao armazdm, gle vg o que precisa e

diz a "seu" Joaquim o que quer.

"Vamos ver. Quatro litros de leite, um quilo de manteiga."

Os filhos do major tomam muito leite, por isso gle compra 10

quatro litros de leite todos os dias.

"Temos ovos frescos, muito bons e uns frangos gordos", diz

"seu" Joaquim.
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"Se os ovos estao frescos, quero duas ddzias; e se os

frangos estlo gordos, me da tras; se estilo magros, /Ito quero."

Ambos trio ver generos em lata. 0 major compra duas latas

pequenas de ervilhas, e uma lata L.ande de azeite.

9 0 que o major faz, quando chega ao armazim?
10 Quantos litros de leite @le quer?
11 Quantos litros de leite @le compra por dia?
12 Porque @le compra quatro litros de leite por dia?
13 Quantos quilos de manteiga fle compra?
14 A "Fier Lusitana" tem ovos frescos?
15 "Seu" Joaquim tem frangos gordos?
16 0 major compra frangos?
17 Quantos?
18 Como @le quer os frangos?
19 Quantas dfizias de ovos o major compra?
20 tle compra vagens em lata?
21 Ile compra ervilha fresca?
22 Quantas latas de azeite @le compra?
23 0 major compra alface?
24 0 major compra tomates?

Hoje Major Taylor lino compra sal e pimenta, porque hi em 5

casa.

"Quer carne hoje, major"?

"Sim, quero um bom pedaco de carne sem osso, e seis coste-

letas de porco".

"Muito bem. E tudo? Nio quer feijbo? Arroz? Farinha?" 10

"Mo. Quero dois quilos de vagens e um quilo de cebola".

"Seu" Joaquim pOe as compras no carro do major.
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25 0 major compra sal e pimenta?
26 0 major compra carne?
27 Que carne gle compra?
28 Onde o senhor compra ggneros alimenticios?
29 0 senhor gosta de carne sem sal?
30 0 senhor come carne todos os dias?
31 0 senhor compra carne sem osso?
32 0 senhor gosta de costeletas de porco?
33 0 senhor gosta de frango?
34 0 senhor toma leite todos os dias?
35 0 senhor come ovos de manila?
36 Quando o senhor compra ggneros?
37 0 senhor prefere ervilha fresca, ou em lata?
38 0 senhor gosta de vagens?
39 Quantos litros de leite o senhor compra por dia?
40 Seus filhos tomam muito leite?
41 0 senhor compra leite no armaz4m?
42 Sua senhora compra ggneros nas segundas-feiras?
43 0 senhor prefere arroz ou batata com a carne?
44 0 senhor prefere frango gordo ou magro?
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TRADUcA0

Major Taylor buys groceries in a small grocery store whose

owner is Portuguese. His name is Joaquin'. The major likes to

buy there, because Joaquim speaks Portuguese with him.

On Mondays the major buys a great deal of groceries. This

Monday he wants fresh eggs, milk, canned onions, small cans of

peas, and a good piece of boneless meat, He does not need olive

oil, vinegar, salt, pepper, potatoes, or beans.

Major Taylor buys four liters of milk every day because his

children drink a great deal of milk.

After buying what he needs, he pays for the groceries, and

Joaquim takes everything to the car.
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EXERCICIOS DE APLICAcIO

1 Um aluno serf o Major Taylor e dir& d turma o que faz quanto
k compra de generos.

2 Um aluno seri "seu" Joaquim e se apresentari d turma, dizen-
do quern 4, e o que faz.

3 Dois alunos representarlo o major e "seu" Joaquim na
Lusitana".

4 Dois alunos farao compras de generos aproveitando o vocabu-
1 &rio desta HO°.

5 Repetir conforme a necessidade.

1 Grave a traducao

2 Escreva a traduclo
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VOCABULARIO

ARMAZN, ARMAZINS (0), MERCEARIA (a) - grocery store(s)
AZEITE (DOCE) (o) - olive oil
BATATA (a) - potato
CEBOLA (a) - onion
COISA (a) - thing
COMPRA (comprar. reg.) - he, she, it buys, you (sing.) buy
COMPRAS (a) - purchases, shopping
COSTELETAS DE PCRCO (a) - pork chops
CUJO, CUJA - whose (not used at the beginning of a sentence)
DONO, DONA (a) - owner
MIAS (a) - dozens
ERVILHAS, PETIT.POIS (a) - peas
"FLOR LUSITANA" (a) - Portuguese Flower

LUSIT1NLkis the former name of Portugal still widely used
today when referring to things Portuguese.

FRANGOS (o), FRANGAS (a) - fryers, young chickens
FRESCOS, FRESCAS - fresh
GaNEROS ALIMENT/CIOS (o) - foodstuff, groceries
GORDOS, GORDAS - fat
LA - there (far away), over there
LATA (a) - can, tin
LITRO (o) - liter (about one quart)
MAQWS, MAGRAS - thin
OVOS (o) - eggs
PEDAW (0) - piece, part, chunk
PIMENTA (a) - pepper
QUILO (o) - kilo (about 2.2 lbs.)
SAL (o) - salt
SEM OSSO - boneless
VAGENS (a) - string beans, green beans
VEZ, V1ZES (a) - time, times, meaning turn, occasion
VINAGRE (o) - vinegar
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NOUS GRAMATICAIS

PRESENT INDICATIVES OF IRREGULAR VERBS

eu
tu

gle
n6s
Ards

files

DAR FAZER

dou faco
dis fazes
di faz
damos fazemos
dais fazeis
dlo fazem

PODER

posso
podes
pode
podemos
podeis
podem

.,1

eu
tu

gle
n6s
v6s

files

SABER TRUER

sei
sabes
sate
sabemos
sabeis
sabem

trago
trazes
traz
trazemos
trazeis
trazem

VER

vejo
vgs
vg
vemos
vgdes
vgem

See Annex 2 for complete conjugations of these verbs.
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EXERCICIOS DE APRESENTAW

1 Eu conversei corn o professor esta manila. 0 senhor conversou
com @le?

Conversei, sim. sr.
O senhor conversou con o professor em portugufs?

Sim, sr., conversei cos @le em portugu@s.
Sabre que o senhor conversou corn o professor?

Conversei sabre o Brasil.
Onde o senhor conversou corn o professor?

Conversei com o profess& na sala de aula.
Quando o senhor conversou com o professor?

Conversei corn @le de manila.

O conversou com o colega?
Sim, sr., o conversou con o colega.

21e conversou cos o colega em portugufs?
sr lie conversou con o colega em

Sabre que o e o colega conversaram?
Iles conversaram sabre Portugal.

Onde @les conversaram sabre Portugal?
Iles conversaram sabre Portugal no restaurante.

Quando @les conversaram sabre Portugal?
Iles conversaram sabre Portugal.no domingo.

O senhor e eu conversamos sabre o Brasil?
Sim, sr., n6s conversamos sabre o Brasil.

N6s conversamos sabre Portugal?
Sim, sr., n6s UMW* conversamos sabre Portugal.

Onde n6s conversamos?
N6s conversamos aqui.

Quando n6s conversamos?
Nos conversamos na quinta-feira.

2 En estudei a HOW de hoje. 0 senhor tomb& estudou?
Sim, sr., eu tambfm estudei a licto de hoje.

O senhor estudou a licto sbzinho?
Sim, sr., estudei a HOW sbzinho.
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O senhor estudou em casa?
Sim, sr., estudei em casa.

Por quanto tempo o senhor estudou a liclo?
Estudei a licSo por duas horas.

0 senhor tambim estudou hoje de manilla
Sim, sr., eu tambfm estudei hoje de manhl.

0 estudou a licIo de hoje?
Sim, sr., Ole estudou a liclo de hoje.

Ele estudou sbzinho?
Sim, Sr., Ile estudou sbzinho.

Ele estudou em casa?
Sim, sr., fle estudou em casa.

Por quanto tempo Ole estudou?
Ele estudou por tres horas.

Ele tamb4m estudou hoje de manna?
Sim, sr., Ile tambim estudou hoje de mann.

3 Eu cheguei ks 7 e meia. A que horas o senhor chegou hoje?
Cheguei (1) is 8 horas,

0 senhor chegou k escola sbzinho?
Sim, sr., cheguei sbzinho.

Quando o senhor chegou, falou com sews colegas?
Sim, sr., quando eu cheguei, falei com mews colegas.

Quando o senhor chegou, tirou o chapfu?
Sim, sr., quando eu cheguei, tirei o chapfu.

Quando o senhor chegou, tambfm tirou os sapatos?
Nao, sr., quando eu cheguei, nlo tirei os sapatos.

A que horas o chegou?
Ele chegou ks 8 horas.

Ele chegou sbzinho?
Sim, Sr., @le chegou sbzinho.

Quando @le chegou, falou com os colegas?
Sim, sr., quando @le chegou, falou com os colegas.

Quando @le chegou aqui, tirou o chapiu?
Sim, sr., quando @le chegou aqui, tirou o chapfu.

Quando Ele chegou aqui, tambfm tirou os sapatos?
NU, sr., quando ale chegou aqui, nito tirou os sapatos.

(1) So that the hard sound of the G may be maintained, an U will
be placed after it when an E follows. All verbs ending in GAR
follow this orthographic change. See annex 3, group 5
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A que horas o senhor e eu chegamos aqui?
N6s chegamos is 8 horas.
chegamos juntos?
Sim, sr., nds chegamos juntos.

Quandos nds chegamos, falamos com o
Sim, sr., quando nds chegamos, falamos com o

Quando n6s chegamos, tiramos o chapfu?
Sin, sr., quando n6s chegamos, tiramos o chapfu.

Quando n6s chegamos, tambfm tiramos os sapatos?
Mot sr., quando n6s chegamos, nzo tiramos os sapatos.

5

10

A que horas o e o chegaram?
21es chegaram Is 7 e mesa.

Eles chegaram juntos?
Sim, sr., @les chegaram juntos.

Quando @les chegaram, falaram corn os colegas? 15

Sim, sr., quando @les chegaram, falaram com os colegas.

Quando @les chegaram, tiraraa o chapfu?
Sim, sr quando @les chegaram, tirararn o chapfu.

Quando @les chegaram, tambfm tiraram os sapatos?
Mot sr., quando Oles chegaram, nlo tiraram os sapatos. 20

4 Eu tomei café em casa. 0 senhor tambfm tomou café em casa?
Sin, sr., tomei café em casa.

O senhor tomou café com leite?
Nio, sr., nXo tomei café com leite.

Tomou café com acdcar?
Nb, sr., nlo tomei café com acticar.

Tomou caf 4 simples?
Sim, sr., tomei café simples.

O senhor tomou café forte ou fraco?
Tomei café fraco.

O senhor tomou caff sbzinho?
Nlio, sr., tomei café cos minha senhora.

A que horas o senhor tomou caf f?
Tomei café Its 7 horas.

O tomou café em casa?
Nilo, sr., @le tomou café

21e tomou café com leite?
Sim, sr., @le tomou café
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Ile tomou cafe forte ou fraco?
Ile tomou cafe forte.

Ile tomou cafe s8zinho?
Nio, sr., 81e tomou cafe com um colega.

Onde ales tomaram cafe?
ties tomaram cafe em Monterey.

A que horas ales tomaram cafe?

Iles tomaram cafe as 7 horas.

Iles pagaram o cafe?
Sim, sr., files pagaram o cafe.

Eles pagaram ao empregado?
Sim, sr., ties pagaram ao empregado.

E ies pagaram com uma nota?
NI°, sr., tles pagaram com moedas.

Eles pagaram em cruzeiros?
N2o, sr., ales pagaram em ddlares.

Pkis tomamos cafe juntos?
Sim, sr., n6s tomamos cafe juntos.

Onde tic's tomamos cafe?
tomamos cafe na cidade.

A que horas n6s tomamos cafe?

N6s tomamos cafe as 6 e meia.

N6s pagamos o cafe?
Sim, sr., nos pagamos o cafe.

N6s pagamos o cafe ao empregado?
Sim, sr., n6s pagamos ao empregado.

N6s pagamos em ddlares?
Sim, sr., n6s pagamos em ddlares.

N6s pagamos com moedas?
Sim, sr., n6s pagamos com moedas.

5 0 senhor levou seu carro ao posto?
Sim, sr., levei meu carro ao p8sto?

Porque o senhor levou seu carro ao p8sto?

Levei meu carro ao p8sto para p8r gasolina.

A que horas o senhor levou seu carro ao p8sto?

Levei as 9 horas.
Quando o senhor levou seu carro ao p8sto, encontrou o empre -

gado li?
Sim, sr., quando levei meu carro .ao p8sto, encontrei o

empregado
0 senhor falou com o empregado do posto?

Sim, sr., falei com Ole.

Pg -20
75



O. senhor falou com 81e em portugu8s?
Nao, sr., falei com 81e em ingles.

,
Porque o senhor falou com 81e em ingle s?

Falei com 81e em ingles, porque tle ngo entende portugues.

0 levou o carro ao p8sto?
5

Sim, sr., 01e levou o carro ao p8sto.

Porque Ele levou o carro ao pesto?
11e levou o carro ao p8sto para p8r gasolina.

A que horas 81e levou o carro ao p8sto?
Ele levou .s 10 horas.

10

Quando 81e levou o carro ao p8sto, encontrou o empregado 11?

Sim, sr., quando 81e levou o carro ao p8sto, encontrou o

empregado 14.
Ele falou com o empregado?

Sim, sr., 81e falou com o empregado.
15

Ele falou com o empregado em ingle s?

Sim, sr., tle falou em ingl8s.

Porque 8Ie falou em inglts?
E1e falou em ingles, porque o empregado nao entende portugues.

A que past° tics levamos o carro?
Levamos o carro ao p8sto do Presidio.

Porque nds levamos o carro ao p8sto?
Levamos o carro ao p8sto para p8r vasni4rvl

A que horas levamos o carro?
Levamos is 3 horas.

Quando levamos o carro, encontramos o empregado no pOsto?

Sim, sr., quando n6s levamos o carro, encontramos o empregado

14.
N6s falamos com o empregado do p8sto?

Sim, sr n6s falamos com o empregado.

N6s falamos com 81e em portugu8s?
NI°, sr., nos falamos em ingles.

Porque ngo falamos em portugu8s?
Nao falamos em portugues, porque o empregado ngo entende

portugues.

0 e o levaram o carro ao p8sto?

Sim, sr., Oles levaram o carro ao p8sto.

Quando files o carro?
Eles levaram o carro ks 11 horas.
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Porque ales levaram o carro ao p8sto?
ties levaram o carro ao p8sto para p8r

Quando files levaram o carro, encontraram o
Sim, sr., quando files levaram o carro,
pregado ld.

gasolina.
empregado no p8sto?
encontraram o em-

6 0 que o senhor compiou na cidade?
Comprei meias e sapatos.

O senhor comprou meias pretas?
Sim, sr., comprei meias pretas.

Comprou sapatos pretos tambem?
Sim, sr., comprei sapatos pretos.

Quando o senhor comprou meias e sapatos?
Comprei meias e sapatos na quarta-feira.

O que o comprou na cidade?
Ile comprou meias e sapatos.

Ile comprou meias brancas?
NU, sr., gle comprou meias pretas.

Ele comprou sapatos pretos tambem?
Nlo, sr., file comprou sapatos marrons.

Quando @le comprou meias e sapatos?
Ele comprou meias e sapatos na segunda-feira.

O que o e o compraram na cidade?
Eles compraram livros.

Que livros files compraram?
Eles compraram livros brasileiros.

Eles tamb4m compraram livros americanos?
NSW, sr., eles nfto compraram livros americanos.

Eles compraram um diciondrio?
Sim, sr., ales compraram um bom dicionirio.

O que n6s compramos na cidade?
N6s compramos um autom6vel novo.

Que marca n6s compramos?
N6s compramos um Jaguar.

Porque n6s compramos um Jaguar?
N6s compramos um Jaguar, porque gostamos dos carros
inglgses.
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SITUAQA0

0 Major Taylor chegou a Monterey no dia 6
num motel atd ontem. Durante Este tempo,
para outro, procurando casa para alugar.
achou uma casa 6tima na Agencia Elite.

DIALOGO

Personagens: Agente e Major Taylor

A
T

A
T

A
T

A
T

A
T

A
T

A
T

A
T

de janeiro, e ficou
ele andou de um lado
Finalmente, ontem

5

Bom dia, major, em que posso the ser dtil?
Preciso de uma casa com quatro quartos e dois banheiros.

0 senhor tem prefergncia de local?
Nlo, mas quero casa mobiliada e perto de escola primiria. 10

Na Avenida das Palmeiras hi uma.
Tem garagem e jardim?

Tem um jardim pequeno, mas No tem garagem.
Aht entfto nfto serve.

Na Rua das Mangueiras h& uma casa muita boa.
Qual o aluguel?

US $175.00 (cento e setenta e cinco ddlares) por mgs.
Muito alto, hein?

Aqui, major, os alugueis slo muito altos.
A casa d mobiliada, tem garagem e jardim?

Sim, sr. Porque no vamos at li?
Boa ideia.
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A
T

A

T

A

T

A

Na casa, de tarde.

Veja que quartos bons e que armirios espacosos.
1 verdade, muito bons.

(entrando num banheiro) Ambos os quartos de banho tem
chuveiro e banheira.
Otimo.

(na cozinha) A cozinha d muito
deira slo eldtricos.
Antes de resolver, quero trazer

boa; o foga() e a gels.-

minha senhora aqui.

5

Muito bem. 10
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EXERC/CIOS

1 Quando o senhor chegou a Monterey?
Cheguei a Monterey em

Onde o senhor ficou, quando chegou?
Quando eu cheguei a Monterey, fiquei (1) num motel.

Por quantos dias o senhor procurou casa?
Procurei casa por tress dias.

O 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.

O senhor achou casa ontem?
Nlo, sr., achei casa no domingo.

Onde o senhor achou casa?
Achei casa em

alugou a casa numa agfncia?
sr., aluguei (2) a casa do dono.
alugou casa mobiliada?
sr., eu nao aluguei casa mobiliada.

O senhor
Nlo,

O senhor
Nao,

Quando o chegou a Mbnterey?
Ele chegou em

Onde Ole ficou, quando chegou?
Ele ficou num motel.

Por quantos dias ale procurou casa?
Ele procurou casa por uma semana.

Ele andou de um lado para outro, procurando casa?
Sim, sr., Ole andou de um lado para outro procurando casa.

Finalmente ale achou casa?
Sim, sr., finalmente tle achou uma boa casa.

Quando o e a familia chegaram a Monterey?
Eles chegaram em .

Onde Iles ficaram, quando chegaram?
Eles ficaram num motel.

Por quanto tempo ales - rocuraram casa?
Eles procuraram casa por dois dias.

(1) So that the K sound of the C may be maintained, the C of
FICAR is changed to 22 when an E follows. All verbs ending

follow the same orthographic change.
(2) See note about CHEGAR and verbs ending in GAR on page 221
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ties andaram de um lado para outro, procurando casa?
Sim, sr., ales andaram de um lado para outro, procurando
casa.

Finalmente ales acharam casa?
MO, sr., mas acharam um bom apartamento.

Quando o senhor e sua familia chegaram a Monterey?
N6s chegamos em

Onde os senhores ficaram, quando chegaram?
Quando n6s chegamos, ficamos num motel.

Por quanto tempo os senhores procuraram casa?
procuramos casa por quatro dias.

Os senhores andaram de um lado para outro,procurando casa?
Sim, sr., n6s andamos de um lado para outro, procurando
casa.

Finalmente acharam casa?
Sim, sr., finalmente achamos casa.

5

10

15

2 A casa que o senhor alugou, tem jardim?
Sim, sr., a casa que eu aluguei, tem jardim. UA casa tamb4m tem garagem?
Sim, sr., a casa tamb4m tem garagem. 20

A casa que o senhor alugou, fica perto de escola prim &ria?
11Sim, sr., a casa que eu aluguei, fica perto de escola

primIria.
Em que rua fica a casa que o senhor alugou?

A casa que eu aluguei fica na Rua . 25 \

0 aluguel' da casa 4 alto?
Sim, sr., o aluguel da minha casa 4 muito alto. ,

Os alugueis em Carmel sao altos?
USim, sr., os alugais em Carmel slo muito altos.

A casa que o alugou, tem jardim?
Sim, Sr., a casa que ale alugou, tem jardim.

A casa que ale alugou, tem garagem?
Sim, sr., a casa que ale alugou, tem garagem.

A casa q -e ale alugou, fica perto de escola primiria?
Sim, Sr., a casa que ale alugou, fica perto de escola
primlria.

0 aluguel da casa 6 alto?
Sim, Sr., o aluguel 4 muito alto.
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A casa que os senhores alugaram, tem jardim?
Sim, sr., a casa que n6s alugamos, tem jardim.

A casa que os senhores alugaram, tem quatro quartos?
Nlo, sr., a casa que n6s alugamos, tem tress quartos.

A casa que os senhores alugaram, fica perto de escola primtria? 5
Sim, sr., a casa que n6s alugamos, fica perto de escola
primiria.

0 aluguel 4 alto?
NI°, sr., o aluguel no 4 alto.

A casa que ales alugaram 4 boa?
Sim, sr., a casa ue ales alugaram 6 boa.q

Onde fica a casa que ales alugaram?
A casa que Otes alugaram, fica na Avenida das

A casa que ales alugaram, tem jardim e garagem?
Sim, sr., a casa que ales alugaram tem jardim

0 aluguel 4 alto?
Sim, sr., o aluguel 4 alto.

10

Palmeiras.

e garagem. 15

3 Quantos quartos hi na casa do senhor?
Hi quartos.

Os quartos tam bons armirios?
Sim, sr., os quartos tam bons armirios.

Quantos banheiros hi na casa?
Na casa hi banheiros.

Todos os banheiros tem chuveiro e banheira?
Sim, sr., todos os banheiros tem chuveiro e banheira.

4 A cozinha da casa do senhor 4 espacosa?
Nao, Sr., a cozinha 4 pequena.

A cozinha tem fogao el4trico?
Sim, sr., a cozinha tem fogSo el4trico.

A cozinha tem geladeira eletrica?
Sim, sr., a cozinha tem geladeira el4trica.

Sua senhora prefere fogao elftrico ou a gts?
Acho que ela prefere foglo eletrico.

Porque?
Porque 4 mais limpo.

0 senhor tem preferOncia de foglo?
NM:), sr., eu nlo tenho preferancia de foglo.
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LEITURA

0 MAJOR TAYLOR PROCURA CASA

0 Major Taylor chegou a Monterey, no dia 6 de janeiro.

Ficou num motel at ontem. Durante @ste tempo, @le andou de

um lado para outro, procurando casa para alugar. Ele procu-

rou uma casa cos quatro quartos e dois banheiros. Finalmente,

ontem achou uma casa &ins na Agencia Elite.

0 agente da Agencia Elite tem muitas casas pars alugar.

O major nito tem preferancia de local, mas quer alugar casa

mobiliada e perto de uma escola primiria.

1 Em que dia o Major Taylor chegou a Monterey?
2 Onde Ole ficou, quando chegou?
3 0 major procurou casa para morar?
4 Por quanto tempo @le procurou casa?
5 Ele andou de um lado para outro, procurando casa?
6 Finalmente @le achou casa?
7 Em que agencia o major achou casa?
8 0 agente tem muitas casas para alugar?
9 0 major tem preferOncia de local?
10 Que casa o major precisa?
11 Porque @le precisa de casa corn quatro quartos?
12 Porque @le quer casa perto de escola primiria?

0 agente diz ao major que hi uma boa casa na Avenida das

Palmeiras, mas o jardim da casa f muito pequeno e nao hi

garagem. 0 major diz ao agente que esta casa nlo serve para

ale,
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Hi outra casa na Rua das Mangueiras, que o agente acha que

serve para o major.

0 aluguel 6 muito alto, US $175.00 (cento e setenta e cinco

d6lares) por Taps. 0 major nao sabe que os alugueis aqui slo

altos.

13 Na Avenida das Palmeiras hi uma boa casa?
14 A casa tem jardim?
15 A casa tem garagem?
16 Porque a casa da Avenida das Palmeiras nao serve?
17 Na Rua das Mangueiras hi uma boa casa?
18 0 agente acha que esta casa serve?
19 Qual 4 o aluguel desta casa?
20 0 major sabe que os alugais stto caros?

5

A casa da Rua das Mangueiras d t8da mobiliada, tem garagem,

jardim, quatro quartos com bons armirios, dois quartos de ba-

nho, ambos com chuveiro e banheira, e cozinha com foga() e

geladeira el4tricos.

Ontem o agente levou o major para ver a casa. 0 major gos- 10

tou muito da casa. A casa 4 realmente muito boa.

O major nao resolveu alugar a casa porque, antes de resol-

ver, 81e quer levar a senhora d8le 1a, para ver a casa.

21 A casa da Rua das Mangueiras 4 mobiliada?
22 Quantos quartos tem?
23 Quantos quartos de banho tem?
24 Os banheiros tam banheira e chuveiro?
25 A cozinha 4 boa?
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26 0 foglio E elitrico ou a g &s?
27 A geladeira 6 elgtrica?
28 Quando o major vai ver a casa?
29 0 agente leva o major para ver a casa?
30 0 major gosta da casa?
31 Ele aluga a casa?
32 0 que @le quer fazer, antes de resolver?
33 Quando o senhor the you a Monterey, ficou num motel?
34 0 senhor andou de um lado para outro procurando casa?
35 0 senhor achou uma boa casa?
36 0 senhor tem preferencia de local para morar?
37 0 senhor alugou casa mobiliada?
38 A casa que o senhor alugou, tem quatro quartos?
39 A casa que o senhor alugou, tem doffs quartos de banho?
40 0 fogao da casa do senhor 4 el4trico?
41 A geladeira da casa do senhor 4 el4trica?
42 Em que rua o senhor mora?
43 Descreva a casa do senhor.
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EXERCICIOS DE APLICACAO

1 Um aluno descrever& a situaclo da licao.

2 Um aluno sera o Major Taylor, e dir& o que faz nesta lido.

3 Um aluno seri o agente da Agencia Elite, diri quern t e

o que faz como agente.

4 Dois alunos sertto o major e o agente e representarao a

cena da ligio.

5 Dois alunos representarSo cena semelhante entre um agente

de casas e um interessado.

6 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Faca, por escrito, uma descriclo de sua casa.

2 Grave a descriclo.

Pg-20 87



VOCABUIARIO

ACHOU (achar, reg.) - he, she, it, you found, thought
AGMNCIA ELITE (a) - Elite Agency
AGENTE (o, a) - agent
AH! ENTIO NAO SERVE - Ohl then it will not do.
ALTO, ALTA - high, tall
ALUGAR (reg.) - to rent
ALUGUEL, ALUGUEIS (o) - rent(s). Port. ALUGUER, ALUGUERES (o),

RENDA (a)
ANDOU DE UM LADO PARA OUTRO - he, she, it, you (sing.) ran

around, ran back and forth
ANTES DE RESOLVER - before deciding
ARMARIOS, GUARDA-ROUPAS (o) - closets, wardrobes. Port. GUARDA-

FATOS (o)
AVENTErra) - avenue
BANHEIRA (a) - bath tub
BANHEIRO, QUARTO DE BANHO (o) - bathroom. Port. SALA DE BANHO (a)
CHUVEIRO (0) - (bathroom) shower
COZINHA (a) - kitchen
ELETRICO, ELETRICA - electric
EM QUE POSSO LHE SER OTIL?- What can I do for you? May I be of

some help?
FINALMENTE - finally
POMO, FOGOES (o) - stove(s)
GARAGEM, GARAGENS (a) - garage(s) 11

GELADEIRA (a) - icebox, refrigerator. Port. FRIGORIFICO (o)
LOCAL, LOCAIS (o) - location(s), local(s)
MANGUEIRAS (a) - mango trees
MOBILIADA, MOBILIADO (mobiliar, reg.) - furnished
ONTEM - yesterday
PALMEIRAS (a) - palm trees
PREFERENCIA (a) - preference
PRIMARIA, PRIMARIO - elementary
PROCURANDO (procurar, reg.) - looking for, trying, attempting
QUARTOS, QUARTOS DE DORMIR (o) - bedrooms. Port. QUARTOS pE CAMA (o) [j

RUA (a) - street
TEMPO (0) - time, weather
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NOTAS GRAMATICAIS

PRETERIT

1 There are three simple Past Tenses in Portuguese:

PRETERIT° IMPERFEITO (Imperfect)
PRETERIT° PERFEITO (Preterit)
PRETIRITO MAIS-QUE-PERFEITO (Pluperfect)

2 The PRETERIT (preterite perfeito) expresses a completed act,
occurrence or state of being in the past, finished at the
time it happened.

Examples: FALEI com o professor Its 9 horas.
(1) spoke to the teacher at 9.

Os alunos CHEGARAM de carro.
The studentriiMed by car.

Jose TOMOU cafe com os colegas.
josepraiiik coffee with his classmates.

tl
Ela FOI professOra de Maria em 1940.
She was Maries teacher in 1940.

3 PATTERN FOR THE PRETERrT OF THE REGULAR VERBS OF THE 1ST
CONJUGATION

[1 FALAR

eu fal EI
to fal ASTE

Ile fal OU
nds fal - AMOS

1[ eles fal - ARAM
vds fal ASTES

Li
4 The PRETERIT° IMPERFEITO and PRETERIT° MAIS-QUE-PERFEITO will

be discussed in Lessons 27 and 50.

II
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EXERCICIOS DE APRESENTKAO

1 Eu entendi o profess8r. 0 senhor entendeu?
Sim, sr., eu tambdm entendi o profess8r.

O senhor entendeu o profess8r muito bem?
Sim, sr., eu entendi o profess8r muito bem.

O senhor tambdm entendeu a profess8ra?
Sim, sr., eu tambem entendi a profess8ra.

O senhor entendeu tudo o que o profess8r falou?
Sim, sr., eu entendi tudo o que o profess8r falou.

O entendeu a HOD?
Sim, sr., @le entendeu a lien°.

Ale entendeu bem a lido?
Sim, sr., gle entendeu a liclo muito bem.

Ale entendeu tedas as licaes?
Sim, sr., gle entendeu t8das as lic8es.

Nos entendemos portugugs bem, at, d?
Sim, sr., as entendemos portugugs bem.

N6s entendemos tudo o que o profess8r falou?
Sim, sr., as entendemos tudo o que gle falou.

N6s tambdm entendemos inglgs?
Sim, sr., as tamb4m entendemos inglgs.

N6s entendemos o inglgs que o profess8r falou?
Sim, sr., n6s entendemos o inglgs que gle falou.

O e o entenderam a liclo?
Sim, sr., gles entenderam a HOW.

Ales entenderam a lido bem?
Sim, sr., gles entenderam a liclo muito bem.

Iles entenderam t8das as nettles?
Sim, sr., @les entenderam t8das as liOes.

2 0 que o senhor escreveu durante a aula?
Eu escrevi a lielo.

O senhor escreveu t8da a licao?
Sim, sr., escrevi t8da a liege.
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O senhor escreveu a liclo em portugues?
Sim, sr., escrevi a liclo em portugugs.

O senhor tambdm escreveu na pedra?
NM°, sr., eu nlo escrevi na pedra.

O que o escreveu durante a aula?
Ele escreveu a lido.

Ele escreveu t8da a licao?
Sim, sr., Ole escreveu t8da a HOD.

Ele escreveu a liclo em portugus?
Sim, sr., Ole escreveu a licao em portugu8s.

Ele tambdm escreveu na pedra?
Sim, sr., Ole tambdm escreveu na pedra.

O que n6s escrevemos ontem?
N6s escrevemos a liclo.

N6s escrevemos t8da a lido?
Sim, sr., rids escrevemos t8da a liclo.

N6s escrevemos a liclo em portugues?
Sim, sr., n6s escrevemos a lido em portugues.

Ws Umber!' escrevemos na pedra?
Sim, sr., n6s tomb& escrevemos na pedra.

O que o e o escreveram?
Eles escreveram a liclo.

Quando Oles escreveram a liclo?
Eles escreveram a HO° ontem.

Onde Oles escreveram a lido?
Eles escreveram no caderno.

Eles escreveram a lido em portugues?
Sim, sr., Oles escreveram a lido em portugu8s.

3 Eu comi dois pies ontem. 0 que o senhor comeu?
Comi plo com manteiga.

O senhor tambdm comeu carne?
NI°, sr., eu No comi carne.

O senhor comeu ovos?
Sim, sr., comi dois ovos.

Onde o senhor comeu?
Comi em casa.
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0 que o comeu ontem?
Ele comeu plo com manteiga.

Ele tambem comeu ovos?
Sim, sr., @le comeu um ovo.

Ale tambem comeu carne?
No, sr., Ole comeu toucinho.

Onde Ole comeu?
Ele comeu em casa.

O senhor e eu comemos_plo ontem?
Sim, Sr., ontem nds amemos pito.

N6s comemos pito com manteiga?
Sim, sr., as comemos pito com manteiga.

N6s tambem comemos carne?
NSo, sr., n6s nlo comemos carne.
Eu comi carne, mas o senhor comeu toucinho.

Onde n6s comemos?
N6s comemos num restaurante na cidade.

O que Oles comeram ontem?
Eles comeram ovos com toucinho.

Eles tambem comeram plo?
Sim, sr., @les comeram um pedaco de pito.

Eles comeram pSo com manteiga?
Sim, sr Oles comeram pito com manteiga.

Ales comeram carne?
Nlo, sr., @les nbo comeram carne.

4 Eu bebi chi ontem. 0 que o senhor bebeu?
Bebi cafe.

O senhor bebeu cafe com leite?
Nto, sr., ntio bebi cafe com leite.

Bebeu cafe com acdcar?
Sim, sr., bebi cafe com acdcar.

O senhor bebeu cafe sOzinho?
NS°, sr., bebi cafe com meus colegas.

O senhor bebeu cafe forte?
Nb, sr., bebi cafe fraco.
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O que o bebeu hoje de mania?
Ale bebeu cafe.

Ale bebeu café sbzinho?
NSW, sr., Ole bebeu cafe com colegas.

Ale e os colegas beberam cafe brasileiro?
NI°, sr., eles beberam cafe americano.

Porque ales nio beberam cafe brasileiro?
Ales nio beberam cafe brasileiro, porque no restaurante
nao hi.

A que horas ales beberam cafe?
Ales beberam café as 9 e meia.

O senhor e eu bebemos café hoje?
Nao, sr., n6s bebemos chi.

Porque n6s bebemos chi?
Porque n6s gostamos de chi.

A que horas nds bebemos chi?
bebemos chi hs 10 horas.

N6s bebemos chi, sbzinhos?
Nlo, sr., n6s bebemos chi com colegas.

5 0 senhor vendeu seu carro?
Sim, sr., eu vendi meu carro.

O senhor vendeu seu carro ao
Sim, sr., vendi meu carro ao

Porque o senhor vendeu seu carro?
Vendi meu carro para comprar outro.

Quando o senhor vendeu seu carro?
Vendi meu carro ontem.

O vendeu o carro?
Sim, sr., ele vendeu o carro.

Ale vendeu o carro ao
Sim ? sr., ele vendeu o carro ao

Porque ele vendeu o carro?
Ile vendeu o carro para comprar um novo.

Quando ele vendeu o carro?
Ale vendeu o carro ontem.
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vendemos nossas canetas?
Sim, sr., n6s vendemos nossas canetas.

A quern nds vendemos nossas canetas?
Vendemos nossas canetas aos rapazes.

Por quanto nds vendemos nossas canetas?
Vendemos nossas canetas por um d61ar.

O e o venderam o dicionlrio?
Sim, sr., ties venderam o dicionLrio.

A quern @les venderam o dicionlrio?
Venderam o dicion &rio ao

Por quanto @les venderam o dicionlrio?
Iles venderam o dicionirio por cinco &Mires.

6 Eu enchi o tanque do meu carro. 0 senhor encheu o tanque do
seu?

Sim, sr., eu enchi o tanque do carro.
O senhor encheu o tanque de igua?

Nlo, sr., enchi o tanque de gasolina.
Onde o senhor encheu o tanque do carro?

Enchi o tanque do carro no pest°.
Quando o senhor encheu o tanque do carro?

Enchi o tanque Jo carro na segunda-feira.

O encheu o tanque do carro?
Sim, sr., ale encheu o tanque do carro.

N. Onde Ole encheu co tanque do carro?
Ile encheu o tanque do carro no pest°.

36 Quando @le encheu o tanque do carro?
t Ile encheu o tanque do carro ontern.

Nas enchemos o tanque do carro?
Sim, sr., rids enchemos o tanque do carro.

Onde nds enchemos o tanque?
Enchemos o tanque no pesto.

Quando n6s enchemos o tanque?
Enchemos o tanque na quarta-feira.
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e o encheram o radiador?
Sim, sr., ales encheram o radiador.

Eles encheram o radiador com gasolina?
Nio, sr., encheram com Lgua.

Onde gles encheram o radiador?
Eles encheram o radiador no jardim.

Quando files encheram o radiador?
Encheram o radiador na sexta-feira.



SITUAc0

0 Major Taylor vai a uma casa de calcados com os quatro filhos,
pars comprar sapatos. A "Sapataria Mbdelo" vende samente sa-
patos para criancas, tem bow sortimento, e pretos mddicos. Um
empregado atendeu o major. 0 major escolheu os sapatos para
cads crianca e resolveu tamb4m comprar galochas para todos.

DIALOGO

Personagens: Major Taylor e empregado da casa de calcados

E Boa tarde. Como vai o senhor, major?
T Hem, obrigado. Quero ver sapatos para as criancas.

E Muito bem. Sentem-se all, facam o favor.
T Para os meninos, quero sapatos de couro, fortes.

E Temos dtimos, com cola e saltos de borracha.
T Vamos ver. Tamanho 36 (trinta e seis) para o mais veiho,

e 34 (trinta e quatro) para o mais morn.

E De que car, major? 15
T Marrow escuro. Para as meninas, pretos com saltos de bor-

racha.

Que ndmero? L.
T 33 (trinta e tres) e 28 (vinte e oito).

5

10

1.

1;

I

0 empregado traz alguns pares de
sapatos e experimenta nas criancas.

E Como estao os sapatos, Jo$o?
J Estao apertados. Hi maiores?

E Vou ver. E os seus, como estito, Pedro?
E Os meus estao folgados. Hi menores?
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E Pao tenho menores em marrow, s6 preto.

E Preto serve.

E E os seus, como estao, Marita?(1)
M Os meus estao bons.

E E os seus, Aninha?(1)
5

A E os meus tambem.

E Major, temos uma graxa que engraxa bem! 0 senhor quer?

T Boa id4ia. Me de uma lata preta e outra marrow, e dois

pares de cordees.

E E galochas? Temos 6timas. As chuvas j& comecaram

T E verdade. Quatro pares, um Para cada crianca. Ponha

tudo na conta.

(1) MARITA and ANINHA are common nicknames for girls named

MARIA and ANA.
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EXERCICIOS

Repetir cada frase abaixo usando g1e, n6s,gles, quando possivel.

1 0 senhor vendeu sapatos novos?
NU°, sr., eu nlo vendi, eu comprei sapatos novos.

Quem vendeu os sapatos novos?
0 empregado vendeu os sapatos. 5

O senhor vendeu seus sapatos veihos?
Nlo, sr. eu nao vendi meus sapatos veihos.

Porque o senhor ngo vendeu seus sapatos velhos?
Nao vendi meus sapatos velhos, porque estfto em boa condiclo.

Quantos pares de sapatos o senhor comprou? 10
Comprei um par.

O senhor comprou sapatos de que c8r?
Comprei sapatos marrons.

Porque o senhor escolheu sapatos marrons?
Escolhi sapatos marrons, porque eu gosto de sapatos marrons. 15

O senhor tambdm escolheu sapatos para seus filhos?
Sim, sr., eu tambdm escoihi sapatos para meus filhos.

Que sapatos o senhor escolheu para seus filhos?
Escolhi sapatos fortes, com soles e salto de borracha.

2 Quando o senhor resolveu ir k "Sapataria Modglo"?
Revolvi ir 1A na quinta-feira.

Porque o senhor resolveu ir li?
Resolvi ir 1i, porque os precos sic) mddicos.

E o sortimento 6 bom?
Sim, sr., o sortimento 6 muito bom.

O que o senhor comprou 1i?
Comprei sapatos, graxa e galochas.

O senhor usou cheque para pagar tudo?
Nao, sr., nao usei cheque, porque tenho conta 1i.

3 Quando o senhor quer comprar sapatos, onde vai?
Vou a uma casa de calcados.

O que uma casa de calcados vende?
Vende sapatos, galochas, graxa e cordOes.
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Quando o senhor quer sapatos, experiment& alguns pares?
Sim, sr., eu experimento muitos pares.

O senhor compra sapatos apertados?
Nlo, sr., eu nPo compro sapatos apertados.

O senhor compra sapatos folgados?
Nb, sr., eu nlo compro sapatos folgados.

Quando os sapatos estbo apertados, o que o senhor faz?
Eu digo ao empregado pars trazer maiores.

Quando os sapatos estbo folgados, o que o senhor faz?
Eu digo ao empregado pars trazer senores.

Que tamanho o senhor usa?
Uso

Para que usamos graxa?
Usamos graxa pars engraxar os sapatos.

Quando os sapatos esti° limpos, o senhor engraxa?
Nft, sr., quando os sapatos estbo limpos eu nib engraxo.

Quando o senhor engraxa os sapatos?
Engraxo os sapatos, quando estbo sujos.

O senhor engraxou os sapatos hoje?
Sim, sr., engraxei meus sapatos hoje de manhl.

O senhor usa cordOes nos sapatos?
Sim, sr., use cordOes em todos os sapatos.

O senhor prefere sapatos com sola de borracha?
Nft, sr., prefiro sola de couro.

O senhor tambfm prefere saltos de couro?
Nlo, sr., prefiro saltos de borracha.

5 Quando o senhor usa galochas?
Uso galochas nos dias de chuva.

Quando as chuvas comecas no norte?
No norte as chuvas comecas en dezembro.

E no sul, quando as chuvas comecam?
No sul as chuvas comecam em Janeiro.

As chuvas jL comecaram aqui em Monterey?
Nlo, sr., as chuvas ainda nito comecaram.
Sim, sr., as chuvas jt comecaram.

O senhor tem conta em alguma casa de calcados?
NS° sr., nSo tenho conta.

O senhor nunca pale na conta as compras que faz?
Mot sr., nunca ponho na conta as compras.

Porque?
Porque eu prefiro pagan tudo a dinheiro.
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LE ITURA

A "Sapataria Modglo" 4 uma casa de calcados muito boa.

E uma sapataria s6 para criancaG, tem um 6timo sortimento,

e vende por pretos m6dicos.

Uma quints -feira d tarde o Major Taylor vai com os quatro

filhos k "Sapataria Modglo", para comprar sapatos. Ele quer 5

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" tee,. bom sortimento?
5 A "Sapataria Modglo" tem bons pretos?
6 Para quem o major comprou sapatos?
7 Que sapatos o major pede ao empregado?

0 empregado traz sapatos cam saltos e sola de borracha,

e diz ao major que os sapatos slo muito fortes. Ele traz

tamanhos 36 e 34; 36 para Joao, 34 para Pedro. 0 major pede

sapatos marrons para os dois meninos. Para as duas meninas, 10

Marita e Aninha, @le pede sapatos pretos, 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 de borracha?

10 0 major quer sapatos com solas de borracha?
11 0 major quer sapatos com saltos de borracha?
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12 Que tamanho slo os sapatos de Joao?
13 Que tamanho slo os sapatos de Pedro?

g, 14 De que car o major quer os sapatos dos meninos?
15 Que sapatos o major quer para as meninas?
16 Que tamanho slo os sapatos das meninas?

Os sapatos de Joao estao apertados; ale pede ao empregado

para trazer sapatos maiores. Os sapatos de Pedro estao fol-

gados, ele quer sapatos menores. 0 empregado no tem sapatos

marrons no tamanho de Pedro, por isso traz pretos.

Os sapatos das dugs meninas estao bons.

!..,

0 major tambfm compra galochas para os quatro filhos, uma

. .

fit.

tudo na conta.

lata de graxa marrom, tuna lata de graxa preta, e cordaes.

0 major nlo page os sapatos; pede ao empregado para par

17 Tbdas as criancas experimentaram sapatos?
18 Porque?
19 Como estao os sapatos de Joao?
20 Ele quer sapatos maiores?
21 Como estao os sapatos de Pedro?
22 Ele Umber!' quer sapatos maiores?
23 J empregado tem sapatos marrons menores para Pedro?
24 Os sapatos de Marita estao folgados?
25 Os sapatos de Aninha estao apertados?
26 0 major tambfm compra galochas?
27 Para que o major compra graxa?
28 0 major pagou os sapatos, no momento em que comprou?
29 0 major pediu ao empregado para par tudo na conta?
30 0 senhor usa sapatos de borracha?
31 Quando?
32 Seus sapatos tem sola de borracha?
33 Seus sapatos tem salto de borracha?
34 Todos os sapatos precisam de cordlo?
35 Para que usamos graxa?
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36 Quando engraxamos sapatos?
37 Quando usamos galochas?
38 Seus sapatos precisam de cordlo?
39 0 senhor usa sapatos com cola de borracha?
40 Os saltos dos sapatos do senhor slo de nylon?
41 Os sapatos do senhor sfto de borracha?
42 Os sapatos com saltos de nylon sao fortes?
43 As galochas slo de borracha?
44 0 senhor usa galochas todos os dias?
45 0 senhor tem conta em alguma casa de calcados?
46 0 senhor sempre pbe na conta os sapatos que compra?
47 Quando temos conta, quando pagamos a conta?
48 Quando nio temos conta em uma casa de calcados, quando

pagamos o que compramos?
49 Antes de comprar sapatos, o que fazemos?
50 0 senhor gosta de andar sem sapatos?
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TRADMILO

John, Peter, Mary and Ann go to town with their mother to

buy new shoes. School starts Wednesday and they need new

shoes.

"Sapataria Mod8lo" is a very good shoe store specializing

in children's footwear. This shoe store carries a fine selec-

tion, and sells at reasonable prices.

When they arrive at the shoe store the mother asks for

sturdy shoes. The clerk brings several pairs of shoes, some

with rubber soles and heels, some black and some brown. Each

child wears a different size, thirty-one, thirty=three, thirty-

four and thirty-six.

The mother buys dark brown shoes for the boys and black for

the girls. She also buys some shoe polish and extra shoe

strings.

She asks the clerk to charge everything, and leaves the

shoe store with the four children carrying their new shoes.
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EXERCICIOS DE APLICKAO

1 Um aluno seri o Major Taylor e dirt o que faz na situacao
desta licAo.

2 Um aluno serf o empregado da "Sapataria Modglo" e contart
a visits do Major Taylor e dos quatro filhos.

3 Dois alunos reproduzirlo a cena, um sendo o Major Taylor
e o outro o empregado.

4 Dois alunos representarlo situagito semelhante passada numa

sapataria.

5 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Grave em portugugs os dois primeiros parigrafos da
traduclo.

2 Escreva 5 perguntas da leitura com respostas adequadas.
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VOCABULAR TO

ALS - there (near)
APERTADAS, APERTADAS - tight
BORRACHA (a) - rubber, eraser
CADA - each
CALcADOS (o) - footwear
CHUVAS (a) - rains
CORDOES, CORM (o) - strings, string
COURO (o) - leather, hide
CRIAKAS, CRIANcA (a) - children, child
ENGRAXA (engraxar, reg.) - he, she, it polishes (shoes),

you (sing.) polish
ESCOLHEU (escolher, reg.) - he, she, it, you (sing.) chose
ESCUROS, ESCURAS - dark
EXPERIMENTA (experimentar, reg.) - he, she, it tries on, tries,

you (sing.) try on, try
FOLGADOS, FOLGADAS - loose, too big, too large
FORTES - strong
GALOCHAS (a) - galoshes
GRAXA (DE SAPATC) (a) - (shoe) polish, paste. Port. POMADA(a),

LUSTRE (o) DE SAPATOS
MAIORES, MAJOR - larger
MARROM, MARRONS brown. Port. CASTAMIOS
MENORES, MENOR - smaller
MODICOS, MODICAS - reasonable, moderate
O MAIS mom A MAIS MOcA - the younger (one) referring to people
O MAIS VELHO, A MAIS VELHA - the older (one) referring to people
PARES, PAR (o) - pairs, pair
PONHA TUDO NA CONTA, POR NA CONTA - charge everything, to charge

as in an account
PREcOS (0) - prices
SALTOS (o) - heels. Port., for men's shoes, TAM, TACOES (o)
SAPATARIA (a) - shoe store
SOLA (a) - (shoe) sole
SORTIMENTO (o) - stock, assortment, supply
TAMANHO (o) - size
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NOTAS GRAMATICAIS

PRETERIT OF REGULAR VERBS OF THE 2ND CONJUGATION

ENTENDER

eu entend . I
to entend - ESTE

81e entend - EU
n6s entend EMOS
v6s entend - ESTES
eles entend ERAM

Pg-21 107



EXERCICIOS DE APRESENTKRO

1 Eu pedi um livro ao profess8r. 0 senhor taMbem pediu?
Sim, sr., eu tamb6m pedi um livro ao profess8r.

O senhor pediu o livro de portugu8s?
Sim, sr., pedi o livro de portuguas.

Quando o senhor pediu o livro ao profess8r?
Pedi o livro ao profess8r hoje de manhi.

Porque o senhor pediu o livro ao profess8r?
Eu pedi o livro ao profess8r para estudar.

O pediu um ldpis ao colega?
Sim, sr., ale pediu um ldpis ao colega.

Quando @le pediu um lipis ao colega?
Ele pediu um lipis ao colega is 10 horas.

Porque ale pediu um lipis ao colega?
Ile pediu um lipis para escrever.

5

10

N6s pedimos sapatos ao empregado? 15
Sim, sr., n6s pedimos sapatos ao empregado.

Que sapatos nos pedimos a ale?
Nos pedimos sapatos com sola de borracha.

Porque n6s pedimos sapatos com sola de borracha?
Pedimos sapatos com sola de borracha, porque s*o fortes. 20

N6s pedimos sapatos fortes?
Sim, sr., n6s pedimos sapatos fortes.

O major e a senhora pediram uma casa ao agente?
Sim, sr., ales pediram uma casa pars alugar.

Que casa ales pediram?
ales pediram uma casa grande.

Iles pediram casa com garagem?
Sim, sr., ales pediram casa com garagem.

Pies taMbem pediram casa com jardim?
Sim, sr., ales tambem pediram casa com jardim.
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2 Hoje eu sal de casa is 8 horas. A que horas o senhor saiu de
casa?

Sal de casa is 7 horas.
0 senhor saiu de casa sbzinho?

Nao, sr., sal de casa com meus filhos.
Quando o senhor saiu de casa, sua senhora saiu tambfm?

Nilo, sr., quando eu sal de casa, minha senhora saiu.
0 senhor saiu de casa a pf?

N2o, sr., sal de casa de carro.

A que horas o saiu de casa?
Ele saiu de casa is 7 e meia.

Ele saiu sbzinho?
Sim, sr., #le saiu sbzinho.

Ele saiu de casa a pf?
Sim, sr., gee saiu de casa a pf.

Ele saiu de casa pela porta da frente?
No, sr., ele saiu pela porta da cozinha.

O e eu salmos de casa is 8 horas. Quando o senhor e sua
senhora sairam?

Miha senhora e eu (n6s) salmos is 8 e meia.
Os senhores sairam de carro?

Sim, sr., n6s salmos de carro.
Quando os senhores sairam, as criangas tambfm sairam?

Sim, sr., quando n6s salmos, as criancas tambfm sairam.

Quando o e o sairam de casa?
Iles sairam ao meio dia.

Eles sairam juntos?
Sim, sr., #les sairam juntos.

Eles sairam de carro?
Pilo, sr., gles sairam a pf.

Porque gles sairam de casa?
Eles sairam de casa para vir para a escola.

3 Eu servi cafe aos meus colegas. 0 que o senhor serviu?
Eu tambfm servi cafe.

0 senhor serviu caff quente?
Sim, sr., sevri.caff quente.
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O senhor serviu café com leite a alguns colegas?
Sim, sr., servi café com leite a alguns.

O aos outros colegas, como serviu o café?
Aos outros servi café com acticar, ou simples.

O senhor tamb4m serviu goiabada com queijo aos seus colegas? 5
Moo sr., eu nSo servi goiabada com queijo aos meus colegas.

O serviu vinho aos colegas?
Sim, sr., ele serviu vinho aos colegas.

Ile serviu vinho branco?
Sim, sr., gle serviu vinho branco. 10

Quantos colegas gle serviu?
Ile serviu seis colegas.

Ele tambem serviu sandufches?
Sim, Sr., gle tambdm serviu sandufches.

Onde 81e serviu os colegas? 15

Ele serviu os colegas na sala de jantar.

O e eu servimos goiabada. 0 que o senhor e o
serviram?

Nos servimos chi.
Onde os senhores serviram ch &?

Servimos chi na sala de jantar.
Os senhores tamtp4m serviram café?

Sim, sr., n6s tamb4m servimos café.
Os senhores serviram café brasileiro?

Nlo, sr., servimos café americano.
O que os senhores serviram com o café?

Servimos plo com o café.

O e o serviram feijoada?
Sim, sr., files serviram feijoada.

Onde files serviram a feijoada?
Serviram a feijoada em casa.

A quem files serviram a feijoada?
!les serviram a feijoada aos pais.

Quando files serviram a feijoada?
Ries serviram a feijoada s &bado d tarde.
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4 0 senhor
Sim,

Quando 0
Abri

0 senhor
Sim,

Porque o
Abri

abriu a porta da sala?
sr., eu abri a porta da sala,
senhor abriu a porta da sala?
a porta da sala, quando cheguei.
tambem abriu as janelas da sala?
sr., eu tambem abri as janelas da sala.
senhor abriu as janelas da sala?
as janelas, porque eu cheguei antes dos outros alunos.

0 abriu a porta da sala?
Sim, sr., file abriu a porta da sala.

21e abriu a porta da frente?
Sim, sr., file abriu a porta da frente,

Quando @le abriu a porta?
21e abriu a porta, quando chegou.

21e taut& abriu as janelas?
Sim, sr., file tambem abriu as janelas.

Porque ?le abriu as janelas?
21e abriu as janelas, porque chegou antes dos outros
alunos.

Os alunos abriram os livros?
Sim, sr., ales abriram os livros.

Quando ales abriram os livros?
2les abriram os livros durante as aulas.

Para que ales abriram os livros?
Pies abriram os livros para ler.

Porque ales abriram os livros?
files abriram os livros, porque o professor pediu.

A que horas n6s abrimos a porta da frente?
Abrimos a porta da frente ks 6 e meia.

Porque n6s abrimos a porta?
Abrimos a porta para entrar.

N6s tambem abrimos as janelas?
Sim, sr., n6s tambem abrimos as janelas.

Porque nos abrimos as janelas?
Abrimos as janelas porque estava quente.
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SITUA910

Major Taylor telefona ao Coronel Gregory Farrell, um dos seus
colegas de turma, para pedir uma carona. Dona Mary precisa do
carro para levar os meninos ao dentista. 0 major procura o nd-
mero do telefone da casa do coronel na lista telef8nica,edisca
24-7168 (dois, quatro, sete, um meia (ddzia), (1) oito). A pri 5
meira vez que 81e disca, a linha esti ocupada. A segunda vez,
o telefone toca e um menino atende o telefone.

DIALOG°

Personagens: Voz de menino, Major Taylor e Coronel Farrell

A18?
T De onde falam?

24-7167 (dois, quatro, sete, um, meia (ddzia), sete).
T Desculpe. Ligaclo errada.

10

0 major disca outra vez, corn muito cuidado,
dizendo os ndmeros: 2 - 4 - 7 - 1 - 6 - 8. 15 ri

A18?
T De onde falam?

! da casa do Coronel Farrell. Com quem quer falar?
T Aqui quem fala o Major Taylor. 0 Coronel Farrell pode

Pois filo. Um momento.

0 major ouve a voz chamando "Papal, tele-
fone!" 0 coronel atende o telefone.

(1) In Brazil, when speaking by telephone, the number 6 is
always mentioned as MEIA, or MEIA DbZIA, never as SETS.
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C Alb, major, boa tarde.
T Boa tarde, coronel. Seria possivel o senhor me dar uma

carona?

C Com muito prazer.
T Mary precisa do carro hoje de tarde. 5

C Eu passo por al para busci-lo, ao meio-dia e vinte.
T Otimo. Estarei pronto. Ate ji.

C Ate ji.
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EXERCICIOS

1 0 senhor pediu carona ao sargento?
Sim, sr., eu pedi carona ao sargento.

Porque o senhor pediu carona ao sargento?
Pedi carona a ale, 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 capitlo?
Sim, sr., ale pediu carona ao capita°.

Quando 81e pediu carona ao capitao?
kle pediu carona ao capita° hoje de manila.

Porque gle pediu carona ao capitIo?
21e pediu carona, porque o carro dale esti no p8sto.

E1e pediu carona para casa?
Sim, sr., 81e pediu carona para casa.

A quem os senhores pediram carona?
N6s pedimos carona ao

Porque os senhores pediram carona ao
Pedimos carona a 81e, porque nao temos carro.

Os senhores pediram carona ontem?
Sim, sr., n6s pedimos carona ontem.

Os senhores pediram carona para casa?
Nao, sr., pedimos carona para a escola.

O e o pediram carona?
Sim, sr., ales pediram carona.

Eles pediram carona ao profess8r?
Sim, sr., ales pediram carona ao profess8r.

Quando ales pediram carona ao profess8r?
kles pediram carona ontem.

Porque ales pediram carona?
Porque as senhoras ales precisaram dos carros.

Pg-22 115



2 0 senhor deu carona aos colegas?
Sim, sr., eu dei carona aos meus colegas.

Quando o senhor deu carona a Oles?
Eu dei carona a files ontem.

O senhor deu carona para a escola? 5
Sim, sr., dei carona para a escola.

O senhor deu carona a files de mania e de tarde?
Sim, sr., dei carona a tles de mania e de tarde.

Porque o senhor deu carona a @les?
Dei carona a files, porque as senhores ales precisaram dos 10
carros.

A quern o deu carona?
Ele deu carona ao

Quando ele deu carona ao
Ele deu carona ao

Porque 81e deu carona ao
Porque o carro do

hoje.

esti no p8sto.

Quando damos carona a uma pessoa?
Damos carona, quando a pessoa precisa.

O senhor di carona nas estradas?
Nlo, sr., eu nto dou carona nas estradas.

Nos demos carona ao profess8r. Os senhores tomb& deram carona
a 81e?

Sim, sr., !ids demos carona ao profess8r.
Quando os senhores deram carona a @le?

Demos carona a 81e ontem.
Os senhores tamb4m deram carona a @le hoje?

Nfto, sr., hoje n6s no demos carona ao profess8r.
Porque nlo?

Porque hoje o carro dOle esti em boa condiglo.

3 0 senhor ouviu o
Sim, sr., eu

O senhor ouviu o
Sim, sr., eu

O senhor ouviu o
Sim, sr., eu

Pg-22

telefone tocando?
ouvi o telefone tocando.
filho do sargento chamando o pai?
ouvi o menino chamando o pal.
sargento falando ao filho?
ouvi o sargento falando ao filho.
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0 ouviu o telefone tocando?
Sim, sr., ale ouviu o telefone tocando.

Quando lc ouviu o telefone tocando?
Ele ouviu o telefone tocando hi poucos momentos.

Ele ouviu o pai chamando o filho?
Sim, sr., gle ouviu o pai chamando o filho.

Os senhores ouviram o telefone tocando?
Nlo, sr., n6s nSo ouvimos o telefone tocanao.

Os senhores ouviram o pai chamando o filho?

Sim, sr., n6s ouvimos o pai chamando o filho.

Os senhores ouviram o filho falando ao pai?
Sim, sr., n6s ouvimos o filho falando ao pai.

0 e o ouviram o telefone tocando?

Sim, sr., alesouviram o telefone tocando.
Eles ouviram o pai chamando o filho?

NUo, sr., ales No ouviram o pai chamando o filho.

Eles ouviram o professor falando aos alunos?

Sim, sr., ales ouviram o professor falando aos alunos.

5

10

15

Repetir as perguntas abaixo usando gle, n6s e ales,quando

possfvel.
20

4 0 senhor telefonou ao
Sim, sr., eu telefonei ao

Quando o senhor telefonou?
Telefonei ao meio.dia.

Que ndmero o telefone dtle?
0 telefone dale

0 senhor discou
Sim, sr., eu disquei tras vazes.

Porque o senhor discou tres vezes.
Porque a primeira vez a liga0o foi errada.

E a segunda vez?
A segunda vez a linha estava ocupada.

Quando a linha est& ocupada, o telefone toca?

no, sr., quando a linha est& ocupada, o telefone nUo toca.
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Onde o senhor procura ndmeros de telefone?
Eu procuro na lista telefenica.

O senhor procura o ndmero, antes de discar?
Sim, sr., eu procuro o ndmero, antes de discar.

O senhor discs com cuidado?
Sim, sr., disco com cuidado.

Porque?
Para a ligaclo nIo ser errada.

Quando a linha esti ocupada, o senhor discs outra vez?
Sim, sr., eu disco outra vez.

Qual E o ndmero do telefone do senhor?
O ndmero do meu telefone 4 -.pm.

Qual 4 o ndmero do telefone da escola?
O ndmero do telefone da escola E FRontier 5-1511 (cinco,
um, cinco, um, um).
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LEITURA

UM TELEFOEEMA

Ontem, ao meio-dia, o Major Taylor telefonou ao Coronel

Gregory Farrell, um dos seus colegas de turma, para The pedir

uma carona. Dona Mary, a senhora do major, precisou do carro

para levar os meninos ao dentista. 0 major procurou o ndmero

do telefone da casa do Coronel Farrell, na lista telef8nica, 5

e discou o ndmero 24-7168 (dois, quatro, sete, um, meia (dd-

zia) , oito).

1 Porque o Major Taylor telefonou ao Coronel Farrell?
2 Quando o major telefonou ao coronel?
3 0 coronel 4 colega de turma do major?
4 Porque o major pediu uma carona ao coronel?
5 Dude o rajor procurou o ndmero do telefone do coronel?

6 0 que 4 uma lista telef8nica?
7 Qual e o ndmero do telefone do Coronel Farrell?

A primeira vez que o major discou, a linha estava ocupada.

A segunda vez que o major discou, a ligaclo foi errada. 21e

discou outra vez com muito cuidado. Uma voz de menino atendeu 10

o telefone. 0 major pediu para falar com o Coronel Farrell.

0 menino chamou o pai.

8 Quantas vtzes o major discou para a casa do coronel?
9 Quando 81e discou a primeira vez, o telefone tocou?

10 Quando tle discou a segunda vez, o telefone tocou?
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11 Quem atendeu o telefone na casa do coronel?
12 As criancas gostam de atender telefone?
13 0 filho do coronel chaaou o psi?

O major quer saber se seria possfvel o coronel the dar uma

carona para a escola, porque Dona Mary precisou do carro.

O coronel diz que ele daria uma carona ao major, com muito

prazer, e que passaria na casa ale pars busci-lo ao meio-dia

e vinte, 5

14 Seria possfvel o coronel dar uma carona ao major?
15 A que horns o coronel passaria em casa do major?
16 0 senhor tem telefone em casa?
17 Que ndmero 6 seu telefone?
18 0 senhor gosta de falar no telefone?
19 0 senhor pode telefonar pars Boston de sua casa?
20 Quando a linha esti ocupada, o que fazemos?
21 Quando a ligaclo E errada, o que fazemos?
22 Quando a ligacao E errada, o que dizemos?
23 Quando falamos de um telefone pdblico, temos que

pagar?
24 Quanto pagamos por um telefonema para Chicago?
25 Onde fica o telefone em sua casa?
26 0 senhor di caronas aos sous colegas?
27 0 senhor di caronas nas estradas?
28 Podemos fazer compras por telefone?
29 0 senhor gosta de falar em telefones?
30 Quantos telefones hi em sua casa?
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EXERCICIOS DE APLICKAO

1 Um aluno sera o Major Taylor e diri o que faz nesta lido.

2 Um aluno sera o Coronel Farrell, dirt quern 6, e o que faz
nesta HO°.

3 Dois alunos representarfto o Major Taylor e o Coronel Far-
rell na cena do dialogo.

4 Dois alunos representarlo cena semelhante k da situacto
desta liclo.

5 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Copie e traduza, por escrito, o seguinte:

John called Peter at noon and asked for a ride. His
wife needed the car to go to the grocery store in the
afternoon, and also to fetch the children at school.
Peter gave John a ride, picked him up at home at one
o'clock, and took John to school.

2 Grave 5 perguntas corn respostas s8bre o assunto da
liclo.
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VOCABULIPAIO

AT! JA - so long, used when one is meeting the other person in
a few minutes

ATENDE 0 TELEFONE (atender, reg.) - he, she, it answers, you
(sing.) answer the telephone

BUSCA-LO (buscar, reg.) - to fetch him, you (masc., sing.)
BUSCAR - to fetch; 0 - him, you (masc., sing.).=LA - to fetch her, you (fem., sing.). The L is
added for pronunciation purposes. See lesson 54.

CUIDADO (o) - care
DARIA (dar, irreg.) - he, she, it, you (sing.) would give
DENTISTA (o, a) - dentist
DESCULPE (desculpar, reg.) - pardon me, I'm sorry, sorry
DISCA (discar, reg.) - he, she, it dials, you (sing.) dial

Port. DISCAR is not used, CHAIM is the equivalent ofTO Mr.--
ESTAREI (estar, irreg.) - I shall be, I will be
ESTAVA (estar, irreg.) - he, she, it was, -you (sing.) were
FOI (ser, irreg.) - he, she, it WIAI, you (sing.) were
IRE - to him, to her, to you (sing.)
LIGAQMO ERRADA, LIGAQOES (a) - wrong number, referring to a

telephone call
LINHA (a) - line
LISTA TELEFONICA (a) - telephone directory
OCUPADA, OCUPADO (ocupar, reg.) - busy, occupied
OLIVE (ouvir, irreg.) - he, she, it hears, you (sing.) hear
PASSARIA (passar, reg.) - he, she, it, you (sing.) would come

b go
PASSOP

y,
OR AI

by
- 1211 come by, I'll go by

PEDIR UMA CARONA - to ask for a ride. This is a Brazilian ex-
pression, unknown in Portugal.

PRIMEIRA, PRIMEIRO - first
SE -if
SEGUNDA, SEGUNDO - second
SERIA POSSIVEL 0 SENHOR ME DAR UMA CARONA? - Would it be pos-

sible for you to give me a ride?
TELEFONAR - to telephone, to call by telephone
TELEFONEMA (0) - telephone call
TOCA (tocar, reg.) - he, she, it rings, you (sing.) ring, re-

ferring to telephone and other bells. TOCAR also means
TO TOUCH, and TO PLAY a musical instruaT7

TURMA (a) - group Orimggile
VOZ, VOZES (a) voice(s)
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NOTAS GRAMATICAIS

PRETERIT OF REGULAR VERBS OF THE 3RD CONJUGATION

PARTIR

eu part - I
to part - ISTE

tie part - IU
n6s part - IMOS
v6s part - ISTES

ties part - IRAM
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EXERCICIOS DE APRESENTAW

1 Eu pus meu livro ali. Onde o senhor pas seu livro?
Eu pus meu livro na gaveta.

0 que o senhor p8s na gaveta?
Eu pus meu livro na gaveta.

Quern p8s o livro na gaveta? 5

Eu pus meu livro na gaveta.
Quando o senhor p8s o livro na gaveta?

Eu pus meu livro na gaveta ontem.
Eu tambdm pus meu livro na gaveta?

no, sr., o senhor p8s seu livro all. 10 {-2

Porque o senhor pas seu livro na gaveta?,
Eu pus meu livro na gaveta pars ngo ficar sujo.

[.

Onde o pas o lipis?
Ele pas o lapis no bolso.

0 que tle Os no bolso? 15
Ele pas o lipis no bolso.

Quem pas o lipis no bolso?
0 pas o lipis no bolso.

Porque Ile p8s o lipis no bolso?
Ele pas o lipis no bolso, porque @le nlo precisa do lapis. 20

Eu tambdm pus o lapis no bolso?
no, sr., o senhor ntto as o lipis no bolso.

0 e eu pusemos os livros all. Onde os senhores puseram
[i

os livros?
Nds pusemos os livros na gaveta. 25 L

Porque os senhores puseram os livros na gaveta?
Pusemos os livros na gaveta, porque nib hi espago na
cadeira.

Quantos livros os senhores puseram na gaveta?
Pusemos tr@s livros na gaveta. 30

Quando os senhores puseram os livros na gaveta?
Pusemos os livros na gaveta, hoje de mania.
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Onde o e o puseram o caderno?
Eles puseram o caderno na cadeira.

O que ales puseram na cadeira?
Eles puseram o caderno na cadeira.

Eles puseram o caderno em cima da cadeira?
no, sr., ales puseram o caderno em baixo da cadeira.

O tambdm p8s o caderno na cadeira?
NU, sr., ele p8s o caderno na mesa.

O o senhor?
Eu pus o caderno na gaveta.

II2 Eu pus meu carro all. Onde o senhor p8s seu carro?
Eu pus meu carro perto da sala.

O que o senhor p8s perto da sala?
Eu pus meu carro perto da sala.

Quem p8s o carro perto da sala?
Eu pus meu carro perto da sala.

Quando o senhor p8s o carro perto da sala?
Eu pus meu carro perto da sala as 8 horas.

Eu tamb4m pus meu carro perto da sala?
No, sr., o senhor p8s seu carro all.

Porque o senhor p8s seu carro perto da sala?
Eu pus meu carro perto da sala, porque eu No gosto de
andar.

Onde o p8s o carro?
tle p8s o carro na garagem.

O que gle p8s na garagem?
tie p8s o carro na garagem.

Quando ele p8s o carro na garagem?
kle p8s o carro na garagem ontem.

Porque ale p8s o carro na garagem?
tie p8s o carro na garagem, porque ngo precisa do carro.

O senhor tambdm p8s o carro na garagem?
Nlo, sr., eu pus meu carro perto da sala.

3 Eu pus meu lapis no bolso. Onde o senhor p8s seu lapis?
Eu tambdm pus meu lapis no bolso.

O que o senhor p8s no bolso?
Eu pus meu lapis no bolso.
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Quem p8s o ldpis no boiso?
Eu pus meu ldpis no bolso.

Eu Umbem pus meu apis no bolso?
Sim, sr., o senhor tamblm pas seu !Alois no boiso.

Quando o senhor pas seu lipis no boiso?
Eu pus meu ldpis no boiso agora.

Porque o senhor pas o ldpis no bolso?
Eu pus meu ldpis no boiso, porque nib preciso do idpis.

0 pas o lapis no bolso?
Nlo, sr., Ole nSo pas o idpis no boiso.

Onde Ole pas o lipis?
tie pas o ldpis na cadeira.

Quando Ole pas o lipis na cadeira?
Ele pas o lipis na cadeira de mann.

Porque ele pas o lipis na cadeira?
Ele pas o ilpis na cadeira, porque @le precisou do lipis.

0 e o puseram o ldpis no boiso?
Sim, sr., ales puseram o ldpis no boiso.

Em que boiso ales puseram o ldpis?
Eles puseram o lipis no boiso direito.

Iles puseram o lipis no boiso direito das calcas?
Nibo, sr., ales puseram o ilpis no boiso direito da camisa.

5

10

15

20

0 senhor e seus colegas puseram a caneta na mesa?
no, sr., nds nibo pusemos a caneta na mesa.

Onde os senhores puseram a caneta? 25

Nos pusemos a caneta no bolso.
Quem pas a caneta no boiso?

Nos pusemos.
Porque os senhores puseram a caneta no boiso?

Nos pusemos a caneta no boiso, porque nito precisamos da 30

caneta.

Pg-23 126



SITUAgA0

Anteuntem o Major Taylor e alguns colegas almogaram na "Cabana
Azul". 0 restaurante serve refeic8es muito boas. LA come-se
bem ao cafe, ao alm8co, e ao jantar, como tambem ks merendas e
ceias. Eles tem duds horas para o alm8co, mas ndo gostam de
comer nada pesado a essa hora por causa dais aulas da tarde. 5
Um garcon vem atende-los.

1 DIALOGO

Personagens: Garcon e Major Taylor

G Bom dia, cavalheiros. Desejam ver o menu? (1)
T Sim. Queremos almocar. 10

G Muito bem. Aqui est& o menu.
T Que pratos leves servem aqui?

G Ovos mexidos, estalados e poches.
T Que saladas? E que bebidas?

G Salada mixta, de tomate e de frutas e t8das as bebidas. 15

Cada um escolhe o que quer comer
e o major faz o pedido.

T Omelete de queijo com farofa.
G Bem.

T Salada mixta com ovos cozidos. 20
G E o que mail?

T Ovos mexidos com ervilhas.
G 0 que desejam beber?

I

(1) The word MENU is commonly used in Brazil. At times
CARDAPIO (o) is also used. In Portugal, EMENTA (a).

11
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T UM chope duplo, e dois guaranis bem gelados.

G Sobremesa?

T Queremos frutas, sorvetes e goiabada.

G Temos um sorvete de creme especial.

T Entlo vamos provar.
5

Antes de sair do restaurante, o major
p8e uma gorgeta na mesa para o garcon.
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EXERCICIOS

1 Onde o Major Taylor e os colegas almocaram anteontem?
Anteontem @les almocaram na cidade.

Em que restaurante files almocaram?
Almocaram na "Cabana Amin.

Come-se bem na "Cabana Azul"?
Sim, sr., is come-se muito ben.

Come-se bem ao cafe da manhi?
Sim, sr., come-se bem ao caff da

Come-se bem ao almeco?
Sim, sr., come-se bem ao abaft°.

Come-se bem ao jantar?
Sim, sr., come-se bem ao jantar,

No restaurante servem boas merendas?
Sim, sr., servem boas merendas.

Li servem boas ceias?
Sim, sr., servem ceias muito boas.

Tbdas as refeicaes sao boas na "Cabana Azul"?
Sim, sr., li t6das as refeicees slo boas.

2 0 major e os colegas almocaram pratos leves?
Sim, sr., files almocaram pratos leves.

0 que ales almocaram?
Almocaram ovos, saladas e omnletes.

Porque ales comeram nada pest do?
Por causa das aulas da tarde.

0 senhor almocou bem ontem?
Sim, sr., eu almocei bem,

0 que o senhor almocou?
Eu almocei

O senhor comeu ovos mexidos ao caffda mann?
NU, sr., comi ovos estalados.

0 senhor prefere ovos quentes ou pochgs?
Eu prefiro ovos

O senhor prefere pratos leves ou pesados ao almbco?
Prefiro pratos leves.

Por causa das aulas da tarde?
Sim, sr., por causa das aulas da tarde,
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fi 3 0 que o senhor toma como merenda?
Tomo sorvete.

O senhor merenda todos os dias?
Sim, sr., merendo todos os dias.

A que horas o senhor merenda?
Eu merendo is 3.

O senhor gosta de ceias?
Sim, sr., gosto de ceias.

O senhor ceia em casa?
As vezes eu ceio em casa.

O senhor tambem ceia em restaurantes?
Sim, sr., ks vgzes eu ceio em restaurantes.

4 Quem atende o senhor num restaurante?
Um garcon me atende.

O que gle traz para a mesa?
21e traz um menu.

Porque e1e traz o menu?
Porque no menu esti() os pratos que o restaurante serve.0 garcon da "Cabana Azul" Os um menu na mesa?
Sim, sr., gle pas quatro menus na mesa.

0 major e os colegas olharam o menu?
Sim, sr., eles olharam o menu.

0 major faz o pedido para todos?
Sim, sr., gle faz o pedido para todos.

Quando a senhor vai a um restaurante, faz o pedido dos pratos?
Sim, sr., eu sempre fag() o pedido dos pratos.

11
5 0 senhor ji comeu salada de feijlo?

Sim, sr., ji comi salada de feijlo.
Nao, sr., nunca comi salada de feijlo.
Mc, sr., ainda nio comi salada de feijlo.

0 senhor ji comeu farofa?
Mot sr., nunca comi farofa.

0 senhor gosta de chope?
Sim, sr., gosto muito de chope.
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O senhor
Nio,
Mot
Sim,

Quando 0
Ibmo

0 senhor

Sim,

Quando 0
Sim,

Pg-23

j& tomou guarani?
sr., nunca tomei guarani.
sr., ainda nto tomei guarani.
sr., ji tomei guarani.
senhor toma chope, toma duplo ou simples?

sempre chope duplo.
ji comeu goiabada?
sr., nunca comi goiabada,
sr., jL comi goiabada.
sr., ainda nlo comi goiabada.
senhor almoca num restaurante, dl gorgeta ao garcon?

sr., eu sempre dou gorgeta ao garcon.
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LEITURA

UM ALMIXO NA "CABANA AZUL"

Anteontem o Major Taylor e alguns colegas almccaram na

"Cabana Azul". 0 restaurante serve refeicties muito boas. Li

come-se bem ao cafe, ao alm8co, e ao jantar, como tambem as

merendas e ceias. Eles tem dugs horas para o alm8co, mas nlo

gostam de comer nada pesado a essa hora por causa das aulas 5

da tarde. Todos preferem pratos leves.

1 Quando o major e os colegas almocaram na cidade?
2 Onde ales almocaram?
3 A "Cabana Azul" 4 um bom restaurante?
4 A "Cabana Azul" serve boas refeicaes?
5 Come -se bem na "Cabana Azul"?
6 Li come-se bem ao alm8co?
7 Come-se bem ac jantar?
8 Servem boas merendas?
9 Servem boas ceias?

10 Quanto tempo o major e os colegas tgm para alm8car?
11 0 que files preferem comer ao alm8co?
12 Porque files preferem pratos leves?
13 Porque files nSo gostam de comer nada pesado 3 hora

do alm8co?
14 Onde o senhor almocou anteontem?
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Quando o major e os colegas chegam k "Cabana Azul", um gar-

con vem atena-los.

0 major pergunta ao garcon que pratos leves servem na "Ca-

bana Azul". 0 garcon traz menus para todos e cada um escolhe

o que quer comer. No menu hi muitos pratos leves e pesados 5
r-
1 i

tambfm. Hi ovos estalados, mexidos, poches, quentes e cozi-

dos; hi salads mixta, de tomate e de fruta; hi sopa de tomate,
1:

de ervilha, e canja; hi omelete de queijo corn farofa; hi gua-

rani, chope, leite, cafe, chi; hi goiabada, sorvete de creme,

sorvete de chocolate e sorvete de frutas. 10

15 Quern vem atender os of iciais?
16 0 que o major pergunta ao garcon?
17 0 garcon traz menus para a mesa?
18 Cada oficial escolhe o que quer?
19 No menu hi muitos pratos leves?
20 HI ovos estalados?
21 Hi ovos mexidos?
22 Hi ovos pochas?
23 Hi ovos quentes?
24 Hi ovos cozidos?
25 Hi salada mixta?.
26 Hi salada de tomate?
27 Hi salada de alf ace?
28 Hi salada de fruta?
29 Hi sopas?
30 Que sopas hi?
31 Que bebidas hi?
32 Que sobremesas hi?
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Todos almocam bem. Alguns comem saladas, outros comem

ovos; alguns tomam chope, outros tomam guarani; alguns tomam

sorvete de creme, outros comem goiabada. Ninguem toma sopa

nem come nada pesado. A "Cabana Azul" serve uma feijoada

muito boa, costeletas e fills, como tamb4m peixe; mas, por 5

causa das aulas da tarde, todos escolhem pratos leves.

Antes de sair cada um peSe uma gorgeta para o garcon na

mesa.

33 Todos almocam bem?
34 Todos comem salada?
35 Todos tomam chope?
36 Todos tomam sorvete de creme?
37 Todos tomam sopa?
38 Quantos comem feijoada?
39 A feijoada na "Cabana Azul" 4 boa?
40 Quantos comem costeletas?
41 Quantos comem fil4?
42 Quantos comem peixe?
43 Porque tles nlo comem nada pesado?
44 Todos escolhem pratos leves?
45 Quem di gorgeta ao garcon?
46 0 que o senhor prefere comer ao alm8co?
47 E beber?
48 0 senhor di gorgeta, quando almoca num restaurante?
49 E em casa?
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IltADUC.A0

Day before yesterday a few students had lunch in town.

They have two hours for lunch, from eleven to thirteen hours.

Often they go to a restaurant at lunch time but they don't

eat anything heavy at that time. Day before yesterday they

had lunch at the "Cabana Azul", a small restaurant, that serves

excellent meals. One eats well there at any meal.

The menu always has a good selection of light dishes, eggs,

salads, sandwiches and desserts. The draft beer that they serve

is excellent.

Each student asks for a different dish and for a different

drink; one wants cheese omelet, another wants two hard boiled

eggs, two others ask for a large salad, and another asks for a

rare steak!

They drink guarani, milk, coffee, tea and beer.

For dessert two of them have ice cream, one has vanilla,

the other has chocolate. The student who ate the steak did

not ask for dessert, but he drank wine.
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EXERC/CIOS DE APLICAQA0

1 Um aluno seri o Major Taylor e dir& o que faz nesta lido.

2 Um aluno sera o garcon, dirt quern e o que faz nesta
lido.

n3 Um grupo de alunos representari a situaclo desta lido.

11 4 Um grupo de alunos representari situaclo semelhante.

5 Repetir conforme a necessidade.

{.1

DEVERES DE CASA

1 Grave 5 perguntas corn respostas baseadas no assunto da
HOD.

2 Escreva o seu menu favorito

a. Para um cafe da manhl

b. Para um alm8co leve

c. Para um jantar completo
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VOCABULAR IO

A ESSA HORA - at that time
ALMOgAR (reg.) - to have lunch
ALM0g0 (o) - luncheon, lunch, mid-day meal
ANTEONTEM - day before yesterday
ATENDt-LOS (atender, reg.) - to help them

See note about BUSCA-LO, lesson 22
BEBIDAS (a) - drinks
"CABANA AZUL",- blue tent, but
CAVALHEIROS (o) - gentlemen
CEIA (a) - supper, light evening meal

CEAR . to have supper
(HOPE (o) - draft beer. Port. CERVEJA DE BARRIL (a)
COME -SE BEM - one eats well
DESEJAM (desejar, reg.) - you (pl.) they wish, desire
DUPLO, DUPLA - double
FAROFA (a) - a mixture of manioca flour with water or hot melted

butter. Not known in Portugal.
FRUTAS (a) - fruits
GARCON (o) GARgONETE (a) - waiter, waitress

The word GARCON is French. The dictionaries list it as
GARCAO,, but the French form is the one used by everyone.
Port. CRIADO DE MESA (o), SERVENTE (o)

GELADOS, GELADAS - iced, icy-cold
GORGETA (a) - tip, gratuity
GUARANA (o) - a soft drink made of a berry called GUARANI

grown in Northern Brazil. It is the most common Tgf
drink in Brazil. Not known in Portugal.

JANTAR, JANTARES (o) - dinner(s), evening meal(s)
LEVE - light weighted
MERENDA (a) - snack

MERENDAR - to have a snack
NINGUEM - nobody, no one, anybody, anyone
OVOS COZIDOS (o) - hard boiled eggs
OVOS ESTALADOS, ESTRELADOS (o) - fried eggs
OVOS MEXIDOS (o) - scrambled eggs. Port. FRITADA DE OVOS (a)
OVOS POCHES (o) - poached eggs
OVOS QUENTES (o) - soft boiled eggs
PEDIDO (o) - request

FAZ 0 PEDIDO - gives the order
PERGUNTA (perguntar, reg.) - he, she, it asks, you (sing.) ask
PESADO, PESADA - heavy
POR CAUSA DAS AULAS - because of, on account of (their) classes
PRATOS (o) - plates, dishes
SALADA MIXTA (a) - tossed green salad
SERVEM (servir, irreg.) - they, you (pl.) serve
SORVETE (DE CREME) (0) - (vanilla) ice cream. Port. GELADO (o)
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NOTAS GRAMATICAIS

PRETERIT OF POR AND ITS DERIVATIVES

eu pus
to puseste

gle p8s
n6s pusemos
vas pusestes

files puseram
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EXERCICIOS DE APRESENTAcA0

Ontem eu disse "Bom dia" aos alunos. 0 que o senhor disse?
Eu tambem disse "Bom dia".

O que o senhor disse ao profess8r, quando chegou?
Eu disse "Bom dia" ao profess8r.

O que o senhor disse aos seus colegas, quando chegou?
Eu disse "Bom dia".

O senhor disse "Bom dia", quando saiu da sala?
No, sr., eu disse "Ate logo".

O que o senhor disse, quando o profess8r disse "Como vai?"?
Eu disse "Vou bem, obrigado".

O que o senhor disse aos seus colegas, quando chegou de tarde?

Eu disse "Boa tarde".

O que o disse, quando chegou?
Ale disse "Bom dia".

O que gle disse, quando saiu da sala?
Ele disse "Ate logo".

O que gle disse ks 10 horas?
Ele disse "Vamos tomar cafe".

A quem gle disse "Bom dia"?
Ele disse "Bom dia" aos colegas.

Quando gle disse "Bom dia"?
Ele disse "Bom dia" de manta.

O senhor e eu dissemos "Bom dia", quando chegamos?
Sim, Sr., rids dissemos "Bom dia".

O que os senhores disseram de tarde?
N6s dissemos "Boa tarde".

O que os senhores disseram ks 11 horas?
As 11 horas n6s dissemos "Ate logo".

O que os senhores disseram ks 4 horas?
As 4 horas nas dissemos "Ate amanha".

O que os senhores disseram, quando o pagou o cafe?

N6s dissemos "Obrigado".
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O que o e o disseram?
ties disseram "Bom dia".

Quando Iles disseram "Bom dia"?
rles disseram "Born dia" as 8 horas.

A quem files disseram "Bom dia"?
ties disseram "Bon dia" aos colegas.

ties disseram "Bom dia" a uma hora da tarde?
no, sr., files disseram "Boa tarde" a uma hora.

2 Eu estive em Carmel no domingo. Onde o senhor estive?

Eu estive em Sao Francisco.
O senhor estive em Slo Francisco sbzinho?

no, sr., eu estive em Slo Francisco com minha senhora.

0 senhor estive em Slo Francisco para fazer compras?

no, sr., eu estive em Slo Francisco para ver a cidade.

0 senhor ji estive no Rio?
Nao, sr., ainda no estive no Rio.

0 senhor j& est8ve no Brasil?
Sim, sr., eu j& estive no Brasil. Estive em Natal.

0 senhor ji estgve em Portugal?
Nto, sr., nunca estive em Portugal.

O senhor ji estgve na Europa?
Sim, sr., j1 estive na Europa.

Onde o estive anteontem?
Anteontem file estive em

tle estive 11 sbzinho?
Sim, sr., file estive 11 sbzinho.

Lie est?ve em o dia inceiro?
Sim, sr., file estive 11 o dia inteiro.

Pie estive 11 para ver a cidade?
Sim, sr., file estive 11 para ver a cidade.

0 j1 estive no Rio?
Sim, sr., Zle j1 estive l&.

tle tambem j1 estive em Portugal?
Nlo, sr., ale ainda gto estgve em Portugal.
Nlo, sr., ale nunca est@ve 11.
Sim, sr., gle ji estive 11.
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Meus amigos e eu estivemos em Slo Francisco. Os senhores
estiveram 11?

Sim, sr., n6s estivemos 11.
Quando os senhores estiveram em Sao Francisco?

Estivemos em Slo Francisco s &bado e domingo.
Os senhores estiveram em Berkeley tamb&?

Nno, sr., nos nunca estivemos em Berkeley.
Os senhores j1 estiveram no Brasil?

NI°, sr., nunca estivemos 11.
Ainda nlo estivemos no Brasil.
Sim, sr., j1 estivemos 11.

Os senhores estiveram na Furopa?
Sim, sr., n6s j1 estivemos na Europa.

O e o estiveram em sua casa?
Sim, sr., ales estiveram 11.

Quando ales estiveram em sua casa?
Lies estiveram la anteontem.

Pies estiveram 11 sbzinhos?
Nlo, sr., estiveram com outros colegas.

Pies Umber!' estiveram em sua casa ontem?
NI°, sr., ontem ales nlo estiveram 11.

Onde ales estiveram ontem?
Ontem ales estiveram em casa do

3 Fu nSo fiz nada no domingo. 0 que o senhor fgz?
No domingo eu nao fiz nada.

O que o senhor fgz no slbado?
No sLbado eu estudei, escrevi e descansei.

O senhor fgz os deveres de casa?
Sim, sr., eu fiz os deveres de casa.

Quando o senhor fgz os deveres?
Eu fiz os deveres domingo de tarde.

Onde o senhor fez os deveres?
Eu fiz os deveres em casa.

O senhor fgz os deveres a lapis?
Sim, sr., fiz os deveres a llpis.

O senhor fgz os deveres sbzinho?
Sim, sr., fiz os deveres sbzinho.
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O que o fgz anteontem?
Ele fgz os deveres de casa.

Onde ele fgz os deveres?
tle fgz os deveres na sala de aula.

Quando ele fgz os deveres?
tle fgz os deveres de manila.

rle fgz os deveres sOzinho?
Nlo Sr., fgz os deveres com os outros colegas.

Porque ele fPz os deveres com os colegas?
Porque gles sempre fazem os deveres juntos.

No s1bado n6s fizemos compras. Os senhores tomb& fizeram?
Sim, sr., no sibado n6s fizemos compras.

Os senhores fizeram compras em Monterey?
Sim, sr., fizemos compras em Monterey.

Os senhores fizeram compras na "Flbr Lusitana"?
Nlo, sr., nSo fizemos compras 11.

Onde os senhores fizeram compras?
Fizemos compras em

O e o fizeram compras no sibado?
Nfto, sr., gles nlo fizeram compras no sibado.

O que gles fizeram no sibado?
Pies No fizeram nada.

rles no estudaram?
Nlo,

ties nao
Nao,

rles nao
Nfto,

sr., nSo estudaram.
escreveram?
sr., nSo escreveram.
estiveram na cidade?
sr., gles nao estiveram na cidade.

Eu No fiz cafe ontem. 0 senhor fgz?
Sim, sr., eu fiz cafe.

Onde o senhor fgz cafe?
Eu fiz cafe em casa.

0 senhor fgz cafe na cozinha?
Sim, Sr., eu fiz cafe na cozinha.

A que horas o senhor fgz cafe?
Fiz cafe as 9 horas.
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Porque o nSo fgz cafe?
Die No fgz cafe, porque @le toms chi.

Ple fAz chi?
Sim, sr., Ale fAz chi.

tie fgz chi na cozinha?
Sim, sr., gle ftz chi na cozinha.

O senhor e sua senhora fizeram sorvete?
Sim, sr., rids fizemos sorvete.

Os senhores fizeram sorvete de creme?
Sim, sr., n6s fizemos sorvete de creme.

Quando os senhores fizeram sorvete?
N6s fizemos sorvete no domingo.

Porque os senhores fizeram sorvete?
Fizemos sorvete, porque as criancas gostam de sorvete.

Onde os senhores fizeram sorvete?
Fizemos sorvete em casa.

O e o fizeram cafe para a turma?
Nlo, sr., ties No fizeram cafe para a turma.

Pies fizeram chi?
NI°, sr., Iles nSo fizeram chi. 20

Dies fizeram chocolate?
Nlo, sr., Ales nSo fizeram chocolate.

O que gles fizeram?
Pies nffo fizeram nada.

5

10

15
L

4 Eu fui h cidade ao meio-dia. 0 senhor tamb6m foi?
Sim, sr., eu tambem fui 3 cidade ao meio-dia.

O senhor foi I cidade sbzinho?
NS°, 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 h cidade?
Fui 3 cidade, porque precisei comprar papel.
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O foi a cidade?
Nlo, sr., gle No foi a cidade.

tie foi para casa?
Sim, sr., gie foi para casa.

Ele foi stainho?
Sim, sr., gle foi sOzinho.

Pie foi de carro?
Nlo, sr., foi a pg.

O e eu fomos a cidade. 0 senhor e o
foram?

Sim, sr., n6s tambgm fomos a cidade.
Quando os senhores foram k cidade?

Fomos anteontem.
Porque os senhores foram a cidade?

Fomos a cidade, porque precisamos de um livro.
Os senhores foram a pe?

Nlo, sr., fomos de carro.
Foram no carro do senhor?

Nao, sr., fomos no carro do .

tambgm

5

10

15

Quando o e o foram para casa? 20
ries foram as 4 horas.

Como files foram?
Foram a pg.

Porque files foram a p4?
Foram a pg, porque files moram perto. 25

5 0 que o senhor viu, quando foi a cidade?
Quando fui a cidade, vi muitas coisas.

O que o senhor viu na cidade?
Vi muitos carros.

O senhor viu muitas senhoras na rua?
Sim, sr., vi muitas senhora na rua.

O senhor viu muitos restaurantes na cidade?
Sim, sr., vi muitos restaurantes na cidade.

O senhor tambgm viu postos de gasolina?
Sim, sr., tambgm vi pOstos de gasolina.
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O que o viu na cidade?
Pie viu muitas coisas.

Lie viu muitos carros?
Sim, sr., viu muitos carros.

tie tambem viu muitos postos de gasolina?
Sim, sr., gle viu muitos postos de gasolina.

tie tambem viu muitos navios?
Sim, sr., gle tambem viu muitos navios.

O e eu vimos o profess8r na cidade. Os senhores tambem
viram o profess8r?

Sim, sr., nds tambem vimos o profess8r,
Onde os senhores viram o profess8r?

Vimos o profess8r na "Sapataria Modglo".
Quando os senhores viram o profess8r?

Vimos o professor ontem de tarde.
Os senhores timber!' viram o

no, sr., nds vimos o

O que o e o viram na cidade?
Pies viram muitas casas.

Pies viram casas com jardim?
Sim, sr., files viram casas com jardim.

Ples viram criancas no jardim?
Sim, sr., files viram muitas criancas no jardim.

5
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SITUAcA0

:apitffo Silva Lima foi d "Casa Carioca", no slbado, para ver
mro-flias. A "Casa Carioca" 4 uma boa casa de m6veis com um
;;.,,nde snrtimento. A casa que gle alugou nlo 6 mobiliada. 0
ratitlo quer mobilia do sala de jantar, mobilia de quarto, e

miveis para a sala de estar.

D IALOGO

Personagens: Capitlo Silva Lima e empregado da "Casa Carioca"

C Quero ver uma mobilia de sala de jantar.
Temos de todo preco. Vou mostrar ao senhor o que temos.

C (olhando as mobilias) Quero mesa e oito cadeiras para a
sala de jantar.
(mostrando uma) Esta mobilia esta em liquidaclo.

5

10

C 0 aparador 4 bem espacoso.
F r verdade. Tem muito lugar para guardar louca e taiheres.

C Quero tamb4m uma cama de casal e tr@s camas de solteiro. 15

F Veja estas. S10 bem firmes e tem colchlo de molas.

C (sentando.se na cama para experimentar) Realmente. 0
senhor tem mesinhas de cabeceira, c8moda e penteadeira,
que combinem?

E Acho que sim. 20

C Agora quero ver sofis e poltronas.
E tste soft. -cama 4 6timo. Vendemos muitos dgste tipo.

C Quanto 6?
F. Cr. $2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros).

C 0 senhor tem uma espreguicadeira? 25

F Tenho uma espreguicadeira 6tima, que abre e fet :ia.

C Posso comprar a prestaclo?
F. Sim, senhor. 0 senhor d4 uma entrada, e paga o saldo por mes.

C Otimo. Volto arrant a com minha senhora para escolher as
mnbflias. 30

F. Muito bem.
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EXERC/CIOS

-gar as perguntas abaixo para que as respostas sejam dadas, em
(f: rvls e 81es.

I1 k -apitao foi a uma casa de m6veis?
Sim, sr., gle foi a uma rasa de m6veis.

1
i'-,que Plc- foi a casa de m6veis;

Foi a casa de m6veis, porque quis mobflias.
Quf. mobflias Ple viu?

Pie viu mobflias de sala de jantar e de quarto.

li
Pit- tambem viu m6veis?

Sim, sr., Ple tambem viu m6veis.
A "Casa Carioca" tem mobflias de todo preco?

li

Sim, sr., a "Casa Carioca" tem mobflias de todo preco.
O ca pitSo viu mobflias em liquidaclo?

Sim, sr., Ple viu algumas mobflias em liquidacio.

11

Pie viu camas de casal?
Sim, sr., Ple viu camas de casal.

tle viu camas de solteiro?
Sim, sr., Ple viu camas de solteiro.

II

0 que mais Ale viu?
Fie viu mesinhas de cabeceira.

E o que mais?
IIPie viu c8modas e penteadeiras.

2 0 empregado mostrou sofas-camas ao capitlo?
Sim, sr., Ple the mostrou sofas-camas.

0 empregado tambem mostrou espreguicadeiras?
Sim, sr., Pie tambem mostrou espreguicadeiras.

Que tipo de espreguicadeira o empregado mostrou?
tle mostrou uma espreguicadeira que abre e fecha.

O capitSo pode comprar a prestaclo na "Casa Carioca"?
Sim, sr., Ple pode comprar a prestaclo na "Casa Carioca".

Se o capitlo comprar a prestactio, tle da uma entrada.
Sim, sr., se Ale comprar a prestaclo, Ple di uma entrada.

F como paga o saldo?
raga o saldo por mgs.
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3 Quando o Capitac Silva Lima estgve na "Casa Carioca"?
Ele estgve it no sAbado de manila.

21e est8ve 1t sobzinho?
Sim, sr., 81e est8ve sbzinho.

Porque 81e est8ve na "Casa Carioca"?
!le esteve 1t para ver mobflias.

O que o capita() disse ao empregado?
21e disse: "Quero ver mobflias".

O que o empregado disse ao capitao?
Pie disse: "Temos de todo

O capita° f8z compras na "Casa Carioca"?
Nao, sr., 81e nao fgz compras ld.

Porque 81e no f8z compras de moblliab no stbado?
tle nao f8z compras no stbado, porque gle foi sOzinho k
"Casa Carioca".

5

10

15

A casa do senhor mobiliada?
Sim, sr., minha casa mobiliada.

Que m6veis h& na sala de jantar?
Na sala de jantar h&

Que m6veis hd no quarto do senhor? 20
No meu quarto h&

Que m6veis h& na sala de estar?
Na sala de estar hd

O que hi na cozinha de sua casa?
Na cozinha de minha casa hi 25

Quantas camas de casal hi em sua casa?
Em minha casa hi

Quantas camas de solteiro hi em sua casa?
Em minha casa ht

TOdas as camas tem colchao de molas? 30
Sim, sr., t8das as camas tgm colchlo de molas.

O senhor compra mobflia em liquidacao?
Sim, sr., eu compro mobflia em liquida0D.

Podemos comprar boas mobflias em liquidacao?
Sim, sr., podemos comprar boas mobflia em liquidaclo.O senhor gosta de comprar em liquidac8Ps:
Sim, sr., eu gosto de comor:-.J. em liquidac8es.

Porque o senhor gosta de comprar em liquida0es?
Porque hi coisas por bons precos.
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6 Sua senhora guarda a louca no aparador?
Sim, sr., ela guarda a louca no aparador.

Ela tamb4m guarda talheres no aparador?
Sim, sr., ela tambem guarda talheres no aparador.

0 aparador da casa do senhor a espacoso?
Sim, sr., o aparador da minha casa e espacoso.

A sala de jantar a espacosa?
Sim, sr., a sala de jantar a espacosa.

0 aparador combina com a mesa e as cadeiras?
Sim, sr., o aparador combina com a mesa e as cadeiras.

7 H& um sof& na casa do senhor?
Sim, sr., hi um sof& na sala de estar.

De que care o sof&?
0 sofi 4

Hi poltronas na sala de estar?
Sim, sr., h& poltronas na sala de estar.

As poltronas combinam com o sof&?
Sim, sr., as poltronas combinam com o sof&.

H& algum m6vel na sala de estar?
Sim, sr., hi muitos m6veis ha sala de estar.

Que m6veis hi na sala de estar?
Mesinhas e poltronas.

Hi um sof & -cama na sala de estar?
Sim, sr., h& um sof & -cama na sala de estar.

8 0 que o senhor fez no sibado?
No s &bado eu fiz compras.

Onde osenhor fez compras?
Fiz compras numa casa de m6veis.

Que compras o senhor fez?
Comprei uma espreguicadeira para o jardim.

Depois das compras, o que o senhor fez?
Depois das compras, eu fui para casa.

0 que o senhor fez em casa?
No fiz nada. Sentei-me na espreguicadeira no jardim.
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9 0 que o senhor disse ao empregado da casa de m6veis?
Pu disse a ale para me mostrar mobflias.

O senhor disse a 81e para the mostrar m6veis?
Sim, sr., eu disse a 81e para me mostrar m6veis.

O senhor disse a 81e para the mostrar uma espregui-
cadeira?

Sim, sr., eu disse a ale para me mostrar uma es-
preguicadeira.

O senhor disse ao empregado para p8r as mobilias na sua
cont a?

Sim, sr., eu disse a ale para p8r as mobilias na minha
conta.

O que o senhor disse a 81e, antes de sair da casa de m6veis?
Antes de sair da casa de m6veis, eu disse "Obrigado".
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LEITURA

"CASA CARIOCA"

0 Capita° Silva Lima foi a "Casa Carioca" para ver mobflias.

"I 'Casa Carioca" 4 nma casa de m6veis muito boa, com um 6timo

.)rtimento de mobflias e m6veis. A casa que o capitlo alugou

nSo 4 mobiliada, por isso gle precisa comprar mobflias. 0 ca-

pita() pediu ao emoregado da casa de m6veis para the mostrar al 5

gumas mobflias de sala de jantar, mobflias de quarto e tamb4m

oiitros m6veis.

1 0 que 6 uma casa de m6veis?
2 Como se chama a casa de m6veis, onde o Capitlo Silva

Lima foi comprar mobflias?
3 Porque o capita° precisa mobflias?
4 0 que o capita() pediu ao empregado da casa de m6veis?

0 empregado mostrou ao capitSo mobflias de todo preco. 0

capitlo quer mesa, oito cadeiras e aparador para a sala de jan

tar. 0 capitlo viu uma mobflia de sala de jantar, em liquida- 10

cao, da qual gle gostou muito. A mobflia tem um aparador muito

espacoso, com muito lugar para guardar a louca e os talheres,

mas s6 tem seis cadeiras.
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5 Que m6veis c capitlo quer para a sala de jantar?
6 Como e a mobflia que esti em liquidacao?
7 Como 6 o aparador desta mobilia?
8 Para que usamos um aparador?
9 Quantas cadeiras tem a mobilia em liquidaclo?

Depois de ver as mobilias de sala de jantar, o capitlo viu

camas de casal e de solteiro, algumas das quais ccm colchlo de

molas. 0 capitlo quer penteadeira, c8moda e mesinhas de cabe-

ceira, que combinem com as camas.

10 0 capitSo viu mobilias para quarto?
11 Que m6veis o capita° quer para os quartos?
12 As camas que o capita° viu, t8m colchlo de molas?
13 0 capita quer penteadeira?
14 0 capitlo quer mesinhas de cabeceira?
15 21e quer penteadeira que combine?
16 21e quer c8moda que combine?
17 Ele quer mesinhas de cabeceira que combinem?

0 capita tamb4m viu sofas, poltronas e espreguicadeiras. 5

0 empregado the mostrov uns sofis.camas de um tipo que gles

vendem muito. 0 preco dgste tipo de sofa.cama 4 Cr. $2.500,00.

(dois mil e quinhentos cruzeiros)

0 capitto prefere comprar a prestaclo. Ele (14 uma entrada

e paga o saldo por mgs. Antes de comprar, gle vai levar a 10

senhora h. "Casa Carioca" para ela escolher as mohclias e os

m6veis.
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18 0 capitlo viu sofds?
19 0 capita', viu poltronas?
20 0 capita° viu espreguicadeiras?
21 0 capita() viu sofis-camas?
22 Qual o preco do sofd-cama que gle viu?
23 Como o capita() quer comprar as mobilias?
24 tie pode comprar a prestacao?
25 0 que gle precisa fazer para comprar a prestaclo?
26 Em que parte da casa usamos aparadores?
27 Em que parte da casa usamos espreguicadeiras?
28 Fm que parte da casa usamos mesinhas de cabeceira?
29 Fm que parte da casa usamos camas de casal?
30 Em que parte da casa usamos camas de solteiro?
31 Fm que parte da casa usamos penteadeiras?
32 Em que mdvel guardamos a louca?
33 Onde guardamos os talheres?
34 Uma espreguicadeira d um mdvel?
35 Para que usamos espreguicadeiras?
36 Que m6veis hi na sales de jantar da sua casa?
37 Que m6veis hd nos quartos da sua casa?
38 Hi uma espreguicadeira no seu jardim?
39 0 senhor gosta de sofis-camas?
40 0 que o senhor acha dos sofds-camas?
41 A casa que o senhor alugou, g mobiliada?
42 0 senhor prefere alugar camas mobiliadas ou sem mobflia?
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EXERCICIOS DE APLICAQI0

1 Um aluno seri o Capita() Silva Lima dirk. quern 6 e o que faz
nesta licao.

2 Um aluno serf o empregado da "Casa Carioca", dirt quem t e
o que faz nesta tic o.

3 Dois alunos representarlo a cena entre o Capitlo Silva Lima
e o empregado da "Casa Carioca".

4 Dois alunos representarlo situaclo semelhante k passada na
"Casa Carioca".

5 Repetir conforme a necessidade.

a

DEVERES DE CASA

1 Faca, por escrito, uma descri0o das mnbIlias da rasa do
senhor.

2 Grave a descric3o.
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VOCABULARIO

APARADOR, APARADORES (o) - dining-room buffet (s)
A PRESTAQA01 EM PRESTAQOES - by installments, on an installment

plan
CAMA DE CASAL (a) - double bed
CAMA DE SOLTEIRO (a) - twin bed
COLCHAO, COLCHOES DE MOLAS (0) - inner spring mattress(es)
COMBINEM (combinar, reg.) - (that) match (pl.)
COMODA (a) - chest of drawers
DA UMA ENTRADA - he, she, it makes, you (sing.) make a down

payment. Not used in Portugal
ESPREGUKADEIRA (a) - deck chair, lounging chair.

Pert. CADEIRA DE RECOSTO (a)
FIRME - firm, sturdy
GUARDAR - to keep, to put away, to store, to save

not to destroy)
LIQUIDAQA0, LIQUIDAcOES (a) - sale(s)

ESTAR FM LIQUIDAQA0 - to be on sale
LOUQA (a) - chinaware
MESINHA, BANCA, BANQUINHA DF CABECEIRA (a) - bed table
MOBILIA (a) - a set of furniture
MOSTRAR (re g.) - to show
MOVEIS, MOVEL (o) - individual piece(s) of furniture
PF.NTEADEIRA (a) TOUCADOR, TOUCADORES (o) - dressing table(s),

vanity table(s)
POLTRONA (a) - easy chair
QUAL, QUAIS - which
SALA DE ESTAR (a) - living room
SALDO (o) - balance of an account
SOFA (o) - couch, davenport
SOFA-CAMA (0) - studio couch
TALHERES, TALHER (0) - set(s) of flatware, silverware
TIPO (o) - type, kind

Pg-24 157



NOTAS GRAMATICAIS

PRETERITS OF IRREGULAR VERBS

DIZER ESTAR

eu disse estive
tu disseste estiveste

81e disse estPve
n6s dissemos estivemos
v6s dissestes estivestes

gles disseram estiveram

FAZER IR VF.R

eu fiz fui vi
tu fizeste f8ste viste

tle ftz foi viii

n6s fizemos fomos vimos
v6s fizestes f8stes vistes
nes fizeram foram viram
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BRASILIA

a nova capital do Brasil, est& situada no Planalto
Central de Goias, a 1.100 metros de altitude.

RATA LE ZA

NATAL

RECIFE

RIO
A LEGRE

PAULO

LVADOR

0 lioRIZONTE

RIO DE TANEiRo

DistIncia em quil8metros entre Brasilia
e as principais cidades brasileiras.
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EXERC/CIOS DE APRESENTAcA0

1 Eu dei uma caneta ao meu irmto. 0 senhor deu uma caneta ao seu

irmlo?
Sim, sr., eu dei uma caneta a ale.

Quando o senhor deu uma caneta ao seu irmlo?
Dei uma caneta ao meu irmlo no Natal.

De que c8r foi a caneta que o senhor deu ao seu irmlo?
A caneta que eu dei ao meu irmSo foi preta.

Porque o senhor deu uma caneta ao seu irmlo?
Dei uma caneta ao meu irmlo, porque ale me pediu.

O que o deu ao irmlo?
0 deu ao irmlo.

Quando ale deu ao irmlo?
21e deu ao irmSo no Natal.

De que c8r foi . que ale deu ao irmao?
que ale deu ao irmlo foi

O e eu demos um livro ao profess8r. 0 que os senhores

deram?
N6s demos ao profess8r.

Quando os senhores deram ao profess8r?
Demos - ao profess8r no Natal.

Porque os senhores deram ao profess8r?
Demos ao profess8r, porque compramos para

ale.

O que o e o deram aos colegas?
Pies deram cigarros.

Que marca de cigarros ales deram?
!les deram

Quando ales deram cigarros aos colegas?
ales deram cigarros aos colegas hd poucos momentos.

ales tambem deram f6sforos?
Nfto, sr., ales No deram f6sforos.
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1

O senhor deu uma entrada, quando comprou seu carro?
Sim, sr., eu dei uma entrada.

Porque o senhor deu uma entrada?
Dei uma entrada, porque comprei o carro a prestaclo.

O deu uma entrada, quando comprou o carro dgle? 5
Sim, sr., ale deu uma entrada, quando comprou o carro dgle.

Forque gle deu uma entrada?
Pte deu uma entrada, porque comprou o carro a prestaclo.

(quando os senhores compraram a prestaclo, deram uma entrada?
Sim, sr., quando compramos a prestacao, demos uma entrada. 10

O e o deram uma entrada, quando compraram casa?
Sim, sr., files deram uma entrada, quando compraram casa.

2 Eu pude entender o profess8r. 0 senhor p8de?
Sim, sr., eu pude entender o profess8r muito bem.

O senhor p8de entender tudo?
Sim, sr., eu pude entender tudo.

O senhor p8de entender o profess8r, quando e1e falou em
portugugs?

Sim, sr., eu pude entender o profess8r, quando ele falou
em portugues.

O p8de entender a lido?
Sim, sr., g1e p8de entender a liclo.

21e Ode entender a HO° bem?
Sim, sr., e1e p8de entender a liclo bem.

E1e p8de entender tudo?
Sim, sr., e1e p8de entender tudo.

O professor e eu pudemos entender portugugs. Os senhores
puderam?

Sim, sr., /As pudemos entender portugues.
Os senhores puderam entender "seu" Joaquim?

Sim, sr., n6s pudemos entender "seu" Joaquim.
Os senhores puderam entender "seu" Joaquim bem?

Sim, sr., rids pudemos rntender "seu" Joaquim bem.
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O e o tamb4m puderam entender "seu" Joaquim?
no, sr., ales nao puderam entender "seu" Joaquim.

Porque ales no puderam entender "seu" Joaquim?
files nao puderam entender "seu" Joaquin, porque ale fala

como um portugugs.

O senhor p8de telefonar ao coronel?
Sim, sr., eu pude telefonar ao coronel.

O senhor p8de telefonar de sua casa?
Sim, sr., eu pude telefonar de minha casa.

O senhor p8de telefonar a ale, antes do alm8co?
N o, sr., eu no pude telefonar a ale, antes do alm8co.

O Ode telefonar ao ?

Sim, sr., ale p8de telefonar ao .

file p8de telefonar, antes do alm8co?
Sim, sr., ale p8de telefonar, antes do alm8co.

file p8de telefonar da casa dale?
Sim, sr., ale p8de telefonar da casa ale.

Os senhores puderam telefonar para casa?
Sim, sr., rids pudemos telefonar para casa.

Os senhores puderam falar com Dona Maria?
Sim, sr., nos pudemos falar com Dona Maria.

Os senhores puderam telefonar' daqui?
Sim, sr., n6s pudemos telefonar daqui.

O e o puderam telefonar ao restaurante?
Sim, sr., ales puderam telefonar ao restaurante.

ties puderam falar com o dono?
Sim, sr., ales puderam falar com o dono.

Pies puderam entender o que o ..AVHO als4e?
Sim, sr., ales puderam entender o que o dono disse.
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3 0 senhor quis falar com o empregado da "Casa Carioca"?Sim, sr., eu quis falar com gle.Quando o senhor quis falar com o empregado?
Eu quis falar com o empregado, hoje de manta.Onde o senhor quis falar com o empregado?
Eu quis falar com o empregado na cidade.Porque o senhor quis falar com o empregado?Eu quis falar com o empregado, porque quis comprar algumascoisas.

O que o senhor quis comprar?
Eu quis comprar mobilias.

O senhor comprou uma espreguicadeira?Sim, sr., comprei uma espreguicadeira.

Com quern o quis falar?
Die quis falar com o empregado.

Com que empregado gle quis falar?
pie quis falar com o empregado da sapataria.Quando gle quis falar com o empregado da sapataria?Die quis falar com o empregado da sapataria ontem de tarde.Porque gle quis falar com o empregado da sapataria?Die quis falar com gle pars pedir um par de sapatos.

O e eu no quisemos cafe hoje. Os senhores quiseram?Sim, sr., n6s quisemos cafe.Quando os senhores quiseram tomar cafe?N6s quisemos tomar cafe ks 10.Os senhores tambem quiseram comer aiguma coisa?NIo, sr., n6s nlo quisemos comer nada.Onde os senhores fora; quando quiseram cafe?Quando quisemos cafe, fomos ao restaurante.

O que o e o quiseram?
Dies quiseram comer.O que ties quiseram comer?
Dies quiseram comer .Dies tambem quiseram beber alguma coisa?Sim, sr., gles tambem quiseram beber cafe.
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4 0 senhor soube que o vai para o
Sim, sr., soube que 81e vai para o

Quando o senhor soube que ele vai para
Eu soube anteontem.

Onde o senhor soube?
Eu soube em casa.

Como - senhor soube?
F soube por telefone.

Brasil?
Brasil.
o Brasil?

0 soube alguma coisa sabre a viagem?
Sim, sr., ele soube qtte vai de avilo.

Onde ele soube isso?
tie soube na escola.

Quando gle soube que vai de aviSo?
tie soube ontem de tarde.

N6s No soubemos nada sabre a viagem. Os senhores souberam?
Sim, sr., tics soubemos que vamos em dezembro.

Os senhores souberam para onde vlo?
Sim, sr., soubemos que vamos para Lisboa.

Os senhores souberam como vtto?
Sim, sr., soubemos que vamos de navio.

0 e o souberam a licgo hoje?
Sim, sr., ties souberam a HO° muito bem.

Anteontem Iles tambem souberam a HOD?
Sim, sr., anteontem Iles souberam a liclo.

ties souberam tudo muito bem?
Sim, sr., Iles souberam tudo muito bem.
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SITUAcA0

E Capita() Silva Lima foi d "Casa Cristal", loja muito boa que
vende louca, taiheres e outros artigos para casa. 0 capita()
precisa de algumas pecas de louca e taiheres. Um empregado
vem atendg-lo.

DIALOGIC, 5

Personagens: Capita() Silva Lima e empregado

C 0 senhor pole me mostrar taiheres e aparelhos de louca?
F Pois nlo. (mostrando) Este aparelho 4 national, mas de

6tima qualidade.

C Para quantas pessoas 4 gste aparelho? 10
F E para doze.

C (olhando as pecas) Pratos rasos, fundos, de sobremesa,
xfcaras, pires.

F (dando outras pecas ao capitlo) Pratos de fruta, pra-
tinhos de creme. 15

C (olhando outros pecas) Travessas, manteigueira.
E Bule de cafe, bule de chi, acucareiro, leiteira.

C r realmente completo. Quanto 4?
E Cr. $3.800,00 (trgs mil e oitocentos cruzeiros).

C 0 que o senhor tem em taiheres? 20
E Temos nacionais e importados.

C Pode me mostrar alguns?
E Sim, sr. (dando as pecas ao capitgo) Facas, garfos,

coiheres de sop a, de sobremesa, colherinhas.

C As facas cortam bem? 25
E Cortam muito bem.

L

Pg-25
165



C Estes talheres slo caros?
E Nao, sr., slo baratos. 0 preco do servico completo para 12

L Cr. $4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros).

C Eu tambelepreciso copos e cLlices.

E Auito bem.
5

C 0 senhor pode mandar levar tudo n8ste endergco?

E Amanhl de manta, sem falta.

r.

C

C

L

L

L
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EXERCICIOS

Adaptar as perguntas abaixo para que as respostas se jam dadas em

eu, nds e files.

1 0 que o Capitfto Silva Lima quis comprar na "Casa Cristal"?

tie quis comprar louca e talheres.

Pie p8de comprar tudo na "Casa Cristal"?
Sim, sr., file p8de comprar tudo i &.

Que louca o capitfto quis ver?
21e quis ver louca nacional e importada.

tie quis ver apareihos?
Sim, sr., file quis ver apareihos.

21e p8de escolher louca e talheres?
Sim, sr., gle Ode escolher louca e talheres.

2 Pie p8de comprar pratos rasos?
tie Ode comprar pratos fundos?
tie Ode comprar pratos de sobremesa?
Ile Ode comprar pratos de salada?
tie p8de comprar pratos de fruta?
tie p8de comprar xicaras?
tie p8de comprar pires?
tie Ode comprar manteigueira?
tie p8de comprar buies de cafe e chi?

tie p8de comprar leiteira?
Ele p8de comprar acucareiro?
tie Ode comprar travessas?
Pie p8de comprar copos?
Ele Ode comprar cLlices?
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3 Que talheres o capitlo quis?
Ale quis talheres nacionais.

Porque 81e quis talheres nacionais?
Porque sic) mais baratos.

Porque @le No quis talheres importados?
Ale no quis talheres importados, porque sfto muito caros.

4 Quantas facas o capitio quis?
Quantas garfos 81e quis?
Quantas colheres 81e quis?
Quantas coiherinhas 81e quis?

quis servico completo para doze pessoas?
Quantos copos @le quis?
Quantos cilices gle quis?
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LE ITURA

"CASA CRISTAL"

O Capito Silva Lima vai a "Casa Cristal" ver louca, ta-

lheres e outros artigos para casa. Um empregado vem logo

atendg-lo.

O capita° pede ao empregado para the mostrar aparelhos

de louca e talheres. A "Casa Cristal" tem muitos aparelhos, 5

uns nacionais e outros importados.

1 Porque o Capitgo Silva Lima foi a "Casa Cristal"?

2 0 que a "Casa Cristal" vende?

3 0 que o capita() quer comprar?
4 Quando o capitlo chegou a "Casa Cristal", o que gle

quis ver?
5 A "Casa Cristal" tem bons aparelhos de louca?

6 A "Casa Cristal" tem bons talheres?

7 Que tipos de aparelhos files vendem?

O empregado mostrou ao capitfto um aparelho nacional, de

6tima qualidade. 0 aparelho tem pratos rasos, pratos fundos,

pratos de sobremesa, pratos de fruta, pratinhoc de creme,

xicaras, pire; travessas, manteigueira, bule de cafe, bule de 10

chi, acucareiro e leiteira. 0 aparelho 6 completo para ser-

vir doze pessoas; seu preco 6 Cr. $3.800,00 (tr8s mil e oito.

centos cruzeiros).
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8 Quantos tipos de prato hi num aparelho completo?
9 Num aparelho completo hi xfcaras e pines?

10 Para que usamos manteigueira?
11 Para que usamos bule de caf4?
12 Para que usamos bule de chi?
13 Para que usamos agucareiro?
14 Para que usamos travessas?

Depois de ver a louga, o capitlo vg talheres, uns nacionais

e outros importados. 21e gostou muito de uns talheres importa

dos cujas facas cortam muito bem. 21e compra servico completo

para doze pessoas. Os talheres No slo caros, slo baratos.

0 capitlo compra doze facas, doze garfos, doze colheres de 5

sopa, doze colheres de sobremesa e doze colherinhas. 0 prego

de tudo foi Cr. $4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros).

0 capitlo tambem compra uma ddzia de copos e uma ddzia de c &-

lices.

0 capitlo pede ao empregado para mandar levar tudo no en- 10

dergco dgle, e o empregado diz que manda, sem falta, amanhl

de mania.

15 Quantas pecas hi num talher?
16 Para que usamos facas?
17 Para que usamos garfos?
18 Para que usamos colheres?
19 Para que usamos copos?
20 Para que usamos dilices?
21 Os aparelhos de louga importados sao caros?
22 0 capitSo levou os talheres para casa?
23 21e levou o aparelho de louca?
24 0 empregado mandou levar os talheres?
25 21e mandou levar o aparelho de louca?
26 Quando a louca e os talheres chegam k casa do

Capitlo Silva Lima?
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TRADKAO

The "Casa Cristal" is a very good store with a good stock

of domestic and imported chinaware, flatware, and household

goods.

Captain Silva Lima needs a few things for his home. He

went to the "Casa Cristal" one afternoon and looked at several

sets of chinaware and flatware.

Because his family is small, he does not need too many

pieces. He bought four dinner plates, four soup dishes, four

dessert plates, four cereal dishes, two platters, and four

cups and saucers. He also bought some knives, forks and

spoons.

The chinaware is inexpensive because it is of a domestic

make, and it is on sale; however, the flatware is expensive

because it is imported.

The store had everything sent to the captain's home in

the morning.

i
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EXERCICIOS DE APLICAcA0

1 Um aluno serf. o Capita° Silva Lima e dir& o que faz nesta
situaclo.

2 Um aluno ser& o empregado da "Casa Cristal", dirt quern 4
e o que faz nesta HO°.

3 Dois alunos representarlo a cena na "Casa Cristal".

4 Dois alunos representarlo cenas semelhantes.

5 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Grave 5 perguntas corn respostas s8bre o assunto desta
lido.

2 Faca a traduclo por escrito.
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VOCABULARIO

AgUCAREIRO (o) - sugar bowl
APARELHO DE LOUgA (o) . china set. Port. SERVICO DE LOUCA (0)
ARTIGOS (0) - articles
BARATO, BARATA - inexpensive, cheap
BULE DE CAFE, DE CR (0) - coffee, tea pot
CALICE (o) - stem glass, wine glass
CARO, CARA - expensive, dear
COLHERES, COLHER (a) - spoon(s)
COLHERINHAS (a) - small spoons for demi-tasses
COMPLETO, COMPLETA - complete
COPOS (o) - drinking glasses
CORTAM (cortar, reg.) - they, you (pl.) cut
ENDER2g0 (0) - address
FACAS (a) - knives
GARFOS (o) - forks
IMPORTADOS, IMPORTADAS - imported
LEITEIRA (a) - pot to serve milk, milk pitcher. Port. LEITER° (0)
LOJA (a) - store, shop
MANDAR LEVAR - to have sent

When in English expressions such as TO HAVE SENT, TO HAVE MADE,
TO HAVE WRITTEN, etc., are used, Portuguese uses the verb
MANDAR, conjugated, followed by another verb in the Infinitive.
Examples:
He HAD his car SENT to the service station.
21e MANDOU LEVAR o carro ao p8sto.
We WILL HAVE the letters WRITTEN for her.
Nos MANDARFMOS ESCREVER as cartas para ela.
They always HAWIE;317suits MADE in New York.
Ples sempre MANDAM FAZER os ternos em New York.

MANTEIGUEIRA (a) butter dish. Port. MANTEIGUEIRO (o)
NACIONAL, NACIONAIS - of domestic make(17,7757TRIT(s)
PEgAS (a) - pieces
PESSOAS (a) - persons
PIKES (o) - saucer (sing. and pl. forms are the same)
PRATINHOS DE CREME (o) - custard, pudding, cereal dishes

PRATINHOS . small dishes
PRATOS DE FRUTA (o) - fruit plates, smaller than dinner plates

and larger than dessert plates
PRATOS FUNDOS, PRATOS DE SOPA (o) - soup dishes
PRATOS RASOS (o) - dinner plates
QUALIDADE (a) . quality
SEGUINTE - following
SEM FALTA - without fail
TRAVESSAS (a) - platters
XICARAS (a) - drinking cups. Port. CHAVENA (a)
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NOTAS GRAMATICAIS

PRETERITS OF IRREGULAR VERBS

eu
tu

ale
nds
vds

ales

DAR

dei
deste
deu
demos
destes
deram

PODER

pude
pudeste
Ode
pudemos
pudestes
puderam

eu
tu
le
nds
vds
ales

QUERER

quis
quiseste
quis
quisemos
quisestes
quiseram

SABER

soube
soubeste
soube
soubemos
soube..1-tes

souberam

Pg-25 175



L W2 6;i7.1 r_ :";.:j

cn

0

z



1

ANEXO 1

PARADIGMAS DAS CONJUGAQOES

PESSOAS PRESENTS DO PRETERITO PREThRITO
INDICATIVO IMPERFEITO PERFEITO SIMPLES

PRIMEIRA CONJUGAQA0 - FAL-AR

eu fal-0 fal-AVA fal-EItu fal-AS fal-AVAS fal-ASTEale (1) f al -A fal-AVA fal-OUnds f al -AMOS fal-AVAMOS f al -AMOSvas fal-AIS fal-AVEIS fal-ASTESales (1) f al -AM fal-AVAM fal-ARAM

SEGUNDA CONJUGAQA0 - VEND-ER

eu vend-0 vend-IA vend-Itu vend-ES vend-1AS vend-ESTEale vend-E vend-IA vend-EUn6s vend-EMOS vend-IAMOS vend-EMOSv6s vend-EIS vend -ISIS vend-ESTESales vend-EM vend-IAM vend-ERAM

TERCEIRA CONJUGAcK0 - PART-IR

eu part-0 part-IA part-Itu part-ES part-IAS part-ISTEale part-E part-IA part-IUn6s part-IMOS part-IAMOS part-IMOSvas part-IS part-LEIS part-ISTESales part-EM part-IAM part-IRAM

QUARTA CONJUGAQA0 - POR

eu ponho punha pustu pOes punhas pusesteale pae punha p8sn6s pomos pdnhamos pusemosvos pondes pdnheis pusestesales p6em punham puseram
(1) When using ela, o senhor, a senhora, voca or a title in di-rect address in the TiiiFTlar, the ve75Forii-17 the same as fortAx., when using elas, os senhores, as senhoras, vocs or titlesin the plural, the verb form is the one used foi-EiTi.
pr.-Annex 1
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PRETERITO PRETERITO MAIS QUE PRETERITO MATS QUE
PERFEITO SIMPLES PERFEITO CONWOSTOPERFEITO COMPOSTO

tenho
tens
tem
temos
tendes
tem

tenho
tens
tem
temos
tendes
tem

tenho
tens
tem
temos
tendes
tem

f al -ADO
f al -ADO
f al -ADO
fal-ADC
f al -ADO

fal-ADO

vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO

part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO

tenho posto
tens p8sto
tem posto
temos p8sto
tendes p8sto
tem pas t°

Pg-Annex 1

fal-ARA
fal-ARAS
fal-ARA
fal-ARAMOS
fal-AREIS
f al -ARAM

vend-ERA
vend-ERAS
vend-ERA
vend-ERAMOS
vend-PREIS
vend-ERAM

part-IRA
part-IRAS
pact-IRA
part- IRAMOS
part-/REIS
part-IRAM

pusera
puseras
pusera
pus4ramos
pus4reis
puseram

tinha
tinhas
tinha
tfnhamos
tInheis
tinham

tinha
tinhas
tinha
tinhamos
tfnheis
tinham

tinha
tinhas
tinha
tfnhamos
tinheis
tinham

tinha
tinhas
tinha
tinhamos
tInheis
tinham

f al -ADO
f al -ADO

f al -ADO

fal-ADO
f al -ADO

fal-ADO

vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-In0
vend-IDO

part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO

p8sto
p8sto
pOsto
p8sto
pOsto
p8sto
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FUTURO SIMPLES FUTURO COMPOSTO CONDICIONAL
DO INDICATIVO DO INDICATIVO SIMPLES

f al -AREI

fal-ARAS
fal-ARA
fal-AREMOS
fal-AREIS
fal-AR AO

vend-EREI
vend-ERAS
vend-ERA
vend-EREMOS
vend -EREI S
vend -ERAO

part-IREI
part-IRAS
part-IRA
part-IREMOS
part-IREIS
part-IRAO

porei
ports
port
poremos
poreis
porao

Pg-Annex 1

terei
ter&s
tera
teremos
tereis
terIo

terei
terds
ter&
teremos
tereis
tea()

terei
terls
ter&
teremos
tereis
terlo

terei
tcras
terd
teremos
tereis
terao

f al -ADO

fal-ADO
f al -ADO

f al -ADO
f al -ADO

f al -ADO

vend-IBO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO

part -IDO
part -IDO
part -IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO

p8sto
pis to
pOsto
pOsto
past()
p8sto

fal-ARIA
f al -ARIAS
f al -ARIA
fal-AR/AMOS
fal-ARIEIS
f al -ARIAM

vend-ERIA
vend -ERIAS
vend-ERIA
vend- ERIAMOS
vend-ERTEIS
vend-ERIAM

par t -IRIA
part-IRIAS
part-IRIA
part-IR/AMOS
part-IR/EIS
part-IRIAM

poria
porias
poria
poriamos
porleis
poriam
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CONDICIONAL
COMP OS TO

teria
terias
teria
teriamos
terfeis
teriam

teria
terias
teria
teriamos
terfeis
teriam

teria
terias
teria
teriamos
terfeis
teriam

teria
terias
teria
teriamos
terfeis
teriam

Pg-Annex 1

f al -ADO
fal -ADO
fal -ADO
f al-ADO
f al -ADO

f al -ADO

vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO

part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO

p8s to
pas t°
p8sto
post°
p8sto
p8sto

IMPERATIVO P RE SENTE S I ivP LES

DO SUBJUNTI VO

f al -A

f al -E

f al -Al

f al -EM

vend-E
vend-A

vend-EI
vend -AM

part -E
part-A

part-I
part-AM

p8e
ponha

ponde
ponham

f al-E
f al-ES
f al-E
fal-EMOS
f al-EIS
f al -EM

vend-A
vend-AS
vend-A
vend-AMOS
vend-AIS
vend-AM

part-A
part-AS
part-A
part-AMOS
part-AIS
part-AM

ponha
ponhas
ponha
ponhamos
ponhais
ponham
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PRESENTE COMPOSTO IMPERFEITO SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

tenha f al -ADO
tenhas f al -ADO
tenha fal-ADO
tenhamos f al -ADO
tenhais f al -ADO
tenham f al -ADO

tenha vend-IDO
tenhas vend-IDO
tenha vend-IDO
tenhamos vend-IDO
tenhais vend-IDO
tenham vend-IDO

tenha part-IDO
tenhas part-IDO
tenha part-IDO
tenhamos part-IDO
tenhais part-IDO
tenham part-IDO

tenha post°
tenhas past°
tenha post°
tenhamos pOsto
tenhais posto
tenham post°

Pg -Annex 1

DO SUBJUNTIVO

fal-ASSE
fal-ASSES
fal-ASSE
f al -A SSEMOS

f al- ASSEIS

fal-ASSEM

vend-ESSE
vend-ESSES
vend-ESSE
vend-tSSEMOS
vend-tSSEIS
vend-ESSEM

part-ISSE
part-ISSES
part-ISSE
part-ISSEMOS
part-ISSEIS
part-ISSEM

pusesse
pusesses
pusesse
pus6ssemos
pus6sseis
pusessem

IMPERFEITO COMPOSTO
DO SUBJUNTIVO

tivesse
tivesses
tivesse
tivdssemos
tivdsseis
tivessem

tivesse
tivesses
tivesse
tiv4ssemos
tiv6sseis
tivessem

tivesse
tivesses
tivesse
tiv4ssemos
tivesseis
tivessem

f al -ADO

fal-ADO
fal-ADO
f al -ADO

f al -ADO

fal-ADO

vend-IDO
vend -I DO

vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO

part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO
part-IDO

tivesse pOsto
tivesses pOsto
tivesse p8sto
tivdssemos p6sto
tivtsseis pOsto
tivessem post°

181



FUTURO SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

f al -AR

f al -ARES
fal-AR
fal-ARMOS
f al -ARDES
f al -AREM

vend-ER
vend-ERES
vend-ER
vend-ERMOS
vend-ERDES
vend -EREM

part-IR
part-IRES
part-IR
part-IRMOS
part-IRDES
part-IREM

puser
puseres
puser
pusermos
puserdes
puserem

Pg-Annex 1

FUTURO COMPOSTO INFINITO PESSOAL
DO SUBJUNTIVO

tiver
tiveres
tiver
tivermos
tiverdes
tiverem

tiver
tiveres
tiver
tivermos
tiverdes
tiverem

tiver
tiveres
tiver
tivermos
tiverdes
tiverem

tiver
tiveres
tiver
tivermos
tiverdes
tiverem

f al -ADO

f al -ADO

f al -ADO
f al -ADO

fal-ADO
f al -ADO

vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO
vend-IDO

part-IDO
par t -IDO

part-IDO
part-IW
part-IDO
part-IDO

p8sto
pOsto
p8sto
post°
p8sto
pOsto

SIMPLES

f al -AR

f al -ARES
f al -AR
f al- ARMOS
fal-ARDES
fal-AREM

vend-ER
vend-ERES
vend-ER
vend - ERMOS
vend-ERDES
vend-EREM

part-IR
part-IRES
part-IR
part-IRMOS
part-IRDES
part-IREM

Or
pores
p8r
pormos
pordes
porem
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INF INITO PESSOAL
COMP OS TO

INF IN I TO IMPESSOAL INF INITO IMPESSOALSIMPLES COMP 0 S TO

ter f a1-ADO
to re s f al-ADO
ter f al-ADO
te- mos f al-ADO f al-AR ter f al-ADOterdes f al-ADO
to rem f al-ADO

ter vend IDO
teres vend-IDOter vend-IDO
termos vend - I DO vend-ER ter vend- IDOterdes vend-IDO
terem vend-IDO

ter par t-IDO
teres par t -IDO
ter part -IDO
termos part -IDO par t- IR ter part-I DOterdes par t-IDO
terem par t-IDO

ter pOs to
teres Os to
ter Os to
termos pOs to por ter past°terdes pas to
terem Os to

P g-Annex 1

183



PARTICIPIO PARTICI") 10 PASSADO PARTICIP IO PASSADO
PRESENTE SIMPLES COMPOSTO

f al-ANDO

vend-ENDO

par t-INDO

pondo

f al-ADO

vend- I DO

par t - IDO

p8s to

tendo f al-ADO

tendo vend-I DO

tendo par t-IDO

tendo p8s to
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PRESENTE DO
INDICATIVO

ANEXO 2

VERBOS IRREGULARES

PRETERIT°
IMPERFEITO

DAR - TO GIVE

PRETERIT° PERFEITO
SIMPLES

dou dava dei
dds davas deste
dd dava deu
damos ddvamos demos
dais ddveis destes
dlo davam deram

DIZFR - TO SAY, TO TELL

digo dizia disse
dizes dizias disseste
diz dizia disse
dizemos dizfamos dissemos
dizeis dizfeis dissestes
dizem diziam disseram

ESTAR TO BE

estou estava estive
estis estavas estiveste
estd estava estive
estamos estivemos estivemos
estdis estdveis estivestesestlo estavam estiveram

FAZER . TO DO, TO MAKE

faro fazia fiz
fazes fazias fizeste
faz fazia flz
fazemos faz/amos fizemos
fazeis faz/eis fizestes
fazem faziam fizeram

Pg-Annex 2 185



PRETPRITO PRETARITO MAIS QUE PRETERITO MAIS QUE
PERFEITO SIMPLES PERFEITO COMPOST°PERFEITO COMPOSTO

tenho dado
tens dado
tem dado
temos dado
tendes dado
tam dado

tenho dito
tens dito
tem dito
temos dito
tendes dito
tam dito

tenho estado
tens estado
tem estado
temos estado
tendes estado
tam estado

tenho feito
tens feito
tem feito
temos feito
tendes feito
tam feito

Pg.Annex 2

dera
deras
dera
d ramos
d6reis
deram

dissera
disseras
dissera
diss4ramos
diss6reis
disseram

es tivera
estiveras
cstivera
estiv4ramos
estivereis
estiveram

f izera
fizeras
fizera
fiz4ramos
fizdreis
fizeram

tinha dado
tinhas dado
tinha dado
tinhamos dado
tinheis dado
tinham dado

tinha dito
tinhas dito
tinha dito
tinhamos dito
tinheis dito
tinha dito

tinha
tinhas
tinha
tinhamos
tfnheis
tinham

estado
estado
estado
estado
estado
estado

tinha feito
tinhas feito
tinha feito
tinhamos feito
tinheis feito
tinham feito
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FUTURO SIMPLES FUTURO COMPOSTO CONDICIAL
DO INDICATIVO DO INDICATIVO SIMPLES

darci
dards
dard
daremos
dare is
darao

direi
dirds
dirt
di remos
direis
dirao

estarei
estards
estari
es taremos
estareis
estarao

farei
faris
far&
f aremos
fareis
farao

Pg-Annex 2

terei dado
terns dada
ter-a dad()

teremos dado
terPis dado
terao dado

terei dito
teris dito
terd dito
teremos dito
tereis dito
terlo dito

terei
tcras
terd
teremos
tereis
terao

cstado
estado
cstado
cstado
estalo
es tado

terei feito
terds feito
terd feito
teremos feito
tereis feito
terao feito

daria
darias
daria
darfamos
darfeis
dariam

diria
dirias
diria
diriamos
dir/eis
diriam

estaria
estarias
estaria
estarlamos
estarleis
estariam

faria
farias
f aria
fariamos
farieis
fariam
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CONDICIONAL
COMPOSTO

IMPERATIVO PRESENTE SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

teria dado de
terias
teria

dado
dado

di
de

des
de

teriamos dado demos
terfeis dado dai deis
teriam dado deem deem

teria dito diga
terias dito dize digas
teria dito diga diga
teriamos dito digamos
terieis dito dizei digais
teriam dito digam digam

teria estado esteja
terias estado esti estejas
teria estado esteja esteja
teriamos estado estejamos
terieis estado estai estejais
teriam estado este jam estejam

teria feito faca
terias feito faze facas
teria feito faca faca
terfamos feito facamos
terleis feito fazei facais
teriam feito facam facam
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PRESZNTE COMPOSTO
DO SUBJUNTIVO

tenha dado
tenhas dado
tenha dado
tenhamos dado
tenhais dado
tenham dado

tenha dito
tenhas dito
tenha dito
tenhamos dito
tenhais dito
tenham dito

tenha
tenhas
tenha
tenhamos
tenhais
tenham

tenha
tenhas
tenha
tenhamos
tenhais
tenham

Pg-Annex 2

estado
estado
estado
estado
estado
estado

feito
feito
feito
feito
feito
feito

IMPERFEITO SIMPLES IMPERFEITO COMPOST°
DO SUBJUNTIVO

desse
desses
desse
d4ssemos
d4sseis
dessem

dissesse
dissesses
dissesse
diss!ssemos
diss4sseis
dissessem

estivesse
estivesses
estivesse
estivessemos
estiv6sseis
estivessem

fizesse
fizesses
fizesse
fiz4ssemos
fizesseis
fizessem

DO SUBJUNTIVO

tivesse dado
tivesses dado
tivesse dado
tiv4ssemos dado
tivesseis dado
tivessem dado

tivesse dito
tivesses dito
tivesse dito
tivessemos dito
tivesseis dito
tivessem dito

tivesse
tivesses
tivesse
tivessemos
tivesseis
tivessem

estado
estado
estado
estado
estado
estado

tivesse feito
tivesses feito
tivesse feito
tivessemos feito
tiv4sseis feito
tivessem feito
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FUTURO SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

FUTURO COMPOSTO
DO SUBJUNTIVO

INFINITO PESSOAL
SIMPLES

der tiver dado darderes tiveres dado daresder tiver dado dardermos tivermos dado darmosderdes tiverdes dado dardesde rem tiverem dado darem

disser tiver dito dizerdisseres tiveres dito dizeresdisser tiver dito dizerdissermos tivermos dito dizermosdisserdes tiverdes dito dizerdesdisserem tiverem dito dizerem

estiver tiver estado estarestiveres tiveres estado estaresestiver tiver estado estarestivermos tivermos estadu estarmosestiverdes tiverdes estado estardesestiverem tiverem estado estarem

fizer tiver feito fazerfizeres tiveres feito fazeresfizer tiver feito fazerfizermos tivermos feito fazermosfizerdes tiverdes feito fazerdesfizerem tiverem feito fazerem

Pg -Annex 2
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1

j

Ii

ti

INFINITO PESSOAL
COMPOST°

INFINITO IMPESSOAL INFINITO IMPESSOAL
SIMPLES COMPOSTO

ter dado
teres dado
ter dado
termos dado dar ter dado
terdes dado
terem dado

ter dito
teres dito
ter dito
termos dito dizer ter dito
terdes dito
terem dito

ter estado
teres estado
ter estado
termos estado estar ter estado
terdes estado
terem estado

ter feito
teres feito
ter feito
termos feito fazer ter feito
terdes feito
terem feito

Pg-Annex 2
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PARTICIPIO
PRESENTS

PARTICIPIO PASSADO
SIMPLES

PARTICIPIO PASSADO
COMPOSTO

dando dado tendo dado

dizendo dito tendo dito

estando estado tendo estado

f azendo feito tendo feito

Pg.Annex 2
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PRESENTE DO
IND ICATIVO

PRETERITO
IMPERFEITO

PRETtRITO PERFEITO
SIMPLES

HAVER (1)

hei havia houve
has hayias houveste
ha havia houve
havemos haviamos houvemos
haveis havleis houvestes
hlo haviam houveram

IR-TOGO
you is fui
vais ias f8ste
vai is foi
yamos lamos fomos
ides leis f8stes
vlo iam foram

LER - TO READ

leio lia li
les lias lgste
lg lia leu
lemos llamos lemos
ledes lleis lgstes
lgem Liam leram

PODER - TO BE ABLE

posso podia pude
podes pod ias pudeste
pode podia p8de
podemos podfamos pudemos
podeis podleis pudestes
podem podiam puderam

(1) See page 200

Pg-Annex 2a
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PRETERIT° PRETERITO MAIS QUE PRETERIT° MAIS QUE
PERFEITO SIMPLES PERFEITO COMPOSTOPERFEITO COMPOSTO

tem havido

tem havido

tenho ido
tens ido
tem ido
temos ido
tendes ido
tem ido

tenho lido
tens lido
tem lido
temos lido
tendes lido
tam lido

tenho podido
tens podido
tem podido
temos podido
tendes podido
tem podido

Pg-Annex 2a

houvera
houveras
houvera
houveramos
houvereis
houveram

f8ra
foras
f8ra
foramos
f8reis
foram

lera
leras
lera
Oramos
levels
leram

pudera
puderas
pudera
puderamos
pudereis
puderam

tinha

tinham

havido

havido

tinha ido
tinhas ido
tinha ido
tinhamos ido
tinheis ido
tinham ido

tinha lido
tinhas lido
tinha lido
tinhamos lido
tinheis lido
tinham lido

tinha
tinhas
tinha
tinhamos
tinheis
tinnam

podido
podido
podido
podido
podido
podido
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FUTURO SIMPLES
DO INDICATIVO

haver&
haverds
haveri
have remo s
havereis
have rlo

irei
iris
iri
iremos
ireis
let°

lerei
lerLs
ler&
leremos
lereis
'ergo

poderei
poderds
poder&
poderemos
podereis
poderlo

FUTURO COMPOSTO CONDICIONAL
DO INDICATIVO SIMPLES

terd

terlo

havido

havido

terei ido
terns ido
tea ido
teremos ido
tereis ido
teat) ido

terei lido
terLs lido
ter& lido
teremos lido
tereis lido
terlo lido

terei
terLs
tea,
teremos
tereis
terlo

podido
podido
podido
podido
podido
podido

haveria
haverias
haveria
haverfamos
haverfeis
haveriam

iria
irias
iria
irfamos
irfeis
iriam

leria
lerias
leria
lerfamos
lerieis
leriam

poderia
poderias
poderia
poderfamos
poderfeis
poderiam
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CONDICIONAL IMPERATIVO PRESENTS SIMPLES
DO SUBJUNTIVOCOMPOSTO

teria

teriam

teria
terias
teria
terfamos
terfeis
teriam

teria
terias
teria
terfamos
terfeis
teriam

teria
terias
teria
terfamos
terfeis
teriam

havido

havido

ido
ido
ido
ido
ido
ido

lido
lido
lido
lido
lido
lido

podido
podido
podido
podido
podido
podido

Pg-Annex 2a

hi
haja

havei
hajam

vai
vi

ide
vlo

le
leia

lede
leiam

pode
possa

podei
possam

haja
hajas
haja
hajamos
hajais
hajam

v&
v&s
v&
vamos
vades
Arlo

leia
leias
leia
leiamos
leiais
leiam

possa
possas
possa
possamos
possais
possam
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PRESENTE CCMPOSTO IMPERFEITO SIMPLES IMPERFEITO COMPOSTODO SUBJUNTIVO DO SUBJUNTIVO DO SUBJUNTIVO

tenha

tenham

havido

havido

tenha ido
tenhas ido
tenha ido
tenhamos ido
tenhais ido
tenham ido

tenha lido
tenhas lido
tenha lido
tenhamos lido
tenhais lido
tenham lido

tenha
tenhas
tenha
tenhamos
tenhais
tenham

podido
podido
podido
podido
podido
podido

Pg-Annex 2a

houve sse
houvesses
houvesse
houvdssemos
houvdsseis
houvessem

f8sse
fOsses
fasse
fOssemos
Osseis
f8ssem

lesse
lesses
lesse
Vessemos
Vesseis
lessem

pudesse
pudesses
pudesse
puddssemos
puddsseis
pudessem

tivesse

tivessem

havido

havido

tivesse ido
tivesses ido
tivesse ido
tivtssemos ido
tivtsseis ido
tivessem ido

tivesse lido
tivesses lido
tivesse lido
tivdssemos lido
tiv6sseis lido
tivessem lido

tivesse
tivesses
tivesse
tivdssemos
tivesseis
tivessem

podido
podido
podido
podido
podido
podido
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FUTURO SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

houver
houveres

FUTURO COMPOSTO
DO SUBJUNTIVO

INFINITO PESSOAL
SIMPLES

haver
haveres

houver
houvermos
houverdes

tiver havido haver
havermos
haverdes

houverem tiverem havido have rem

for tiver ido ir
foxes tiveres ido ires
for tiver ido ir
formos tivermos ido irmos
fordes tiverdes ido irdes
forem tiverem ido irem

ler tiver lido ler
leres tiveres lido leres
ler tiver lido ler
lermos tivermos lido lermos
lerdes tiverdes lido lerdes
lerem tiverem lido lerem

puder tiver podido poder
puderes tiveres podido poderes
puder tiver podido poder
pudermos tivermos podido podermos
puderdes tiverdes podido poderdes
puderem tiverem podido pode rem

Pg.Annex 2a
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INFINI10 PESSOAL
COMPOSTO

INFINITO IMPESSOAL INFINITO IMPESSOAL
SIMPLES COMPOSTO

ter havido haver ter havido

terem havido

ter ido
teres ido
ter ido it ter ido
tlrmos ido
terdes ido
to rears ido

ter lido
teres lido
ter lido ler ter lido
termos lido
terdes lido
terem lido

ter podido
teres podido
ter podido poder ter podido
ttrmos podido
terdes podido
terem podido
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PARTICIPIO
PRESENTE

PARTICIPIO PASSADO
SIMPLES

PARTICIPIO PASSADO
COMPOSTO

havendo havido tendo havido

indo ido tendo ido

lendo lido tendo lido

podendo podilo tendo podido

(1) HAVER may be translated in two ways in rnglish. In the 3rd
persons, in an impersonal way, as TO RE preceded by THERE.
Examples: THERE IS a chair for you.

HA uma cadeira para o senl,or.
MERE WERE twenty students present.
HOME vinte alunos presentes.

As an auxiliary verb HAWR is translated as TO HAVE.
Examples: They HAD arrived when (we) left.

Pies HAVIAM falado, quando saimos.
Call me as soon as they HAVE finished.
Telefone logo que ales HAJAM acabado.
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PRESENT1 DO
INDICATIVO

PRrTrUITO
IMPFRITITO

QUERER - TO WANT

PRFT1RITO PERFEITO
SWPLES

quero queria quis
queres querias quiseste
quer queria quis
queremos querfamos quisemos
quereis querreis quisestes
querem queriall quiseram

RIR - TO LAUGli

rio ria ri
ris rias riste
ri ria riu
rimos rfamos rimos
rides rieis ristes
riem riam riram

SABill - 10 VNOW

sei sahia soube
sabes sahias soubeste
sabe sat,ia soube
sahemos :-..Illfamr,s soubemos
sabeis sal,feis soubestes
sabem sAI,iap: souberam

sIT - 1'O BE

sou era fui
6s eras fOste
4 era foi
somos eramos tomos
SOTS P,cei:, £OSteS
sAo eram foram
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PRETERITO PRETERITO MAIS QUE PRETERITO MAIS QUE
PERFEITO SIMPLES PERFEITO COMI'OSTO

PERFEITO COMPOSTO

tenho
tens
tem
temos
tendes
tem

querido
querido
querido
querido
querido
querido

tenho rido
tens rido
tem rido
temos rido
tendes rido
tem rido

tenho
tens
tem
temos
tendes
tem

tenho
tens
tem
temos
tendes
tem

sabido
sabido
sabido
sabido
sabido
sabido

sido
sido
sido
sido
sido
sido

P gd-Annex 2b

quisera
quiseras
quisera
quis4ramos
quisereis
quiseram

rira
riras
rira
rframos
rfreis
riram

soubera
souberas
sosibera
souberamos
soub4reis
souberam

f8ra
f8ras
f8ra
f8ramos
f8reis
foram

tinha
tinhas
tinha
tfnhamos
tfnheis
tinham

tinha
tinhas
tinha
tfnhamos
tfnheis
tinham

tinha
tinhas
tinha
tfnhamos
tfnheis
tinham

tinha
tinhas
tinha
tfnhamos
tfnheis
tinham

querido
querido
querido
querido
querido
querido

rido
rido
rido
rido
rido
rido

sabido
sabido
sabido
sabido
sabido
sabido

sido
sido
sido
sido
sido
sido
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FUTURO SIMPLES FUTURO COMPOST° CONDICIONAL
DO INDICATIVO

quererei
quereds
quererd
quereremos
querereis
quererlo

rirei
rids
rid
riremos
rireis
rirlo

saberei
saberds
saber&
saberemos
sabereis
saberlo

serei
seris
serd
seremos
sereis
serlo

Pg -Annex 2b

DO INDICATIVO

terei
teras
tera
teremos
tereis
terlo

querido
querido
querido
querido
querido
querido

terei rido
teris rido
terd riao
teremos rido
tereis rido
terao rido

terei sabido
terds sabido
ter& sabido
teremos sabido
tereis sabido
tea() sabido

terei sido
ter1s sido
teri sido
teremos sido
tcreis sido
terlo sido

SIMPLES

quereria
quererias
quereria
quererfamos
quererfeis
quereriam

riria
ririas
riria
rirfamos
rirfeis
ririam

saberia
saberias
saberia
saberfamos
saberfeis
saberiam

seria
serias
seria
serfamos
serleis
seriam
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CONDICIONAL IMPERATIVO
COMPOSTO

teria
terias
teria
terfamos
terleis
teriam

teria
terias
teria
terfamos
terfeis
teriam

teria
terias
teria
terfamos
terleis
teriam

teria
terias
teria
terfamos
terfeis
teriam

querido
querido
querido
querido
querido
querido

rido
rido
rido
rido
rido
rido

sabido
sabido
sabido
sabido
sabido
sabido

sido
sido
sido
sido
sido
sido

Pg-Annex 2b

quer
queira

querei
queiram

ri
ria

ride
riam

sabe
saiba

sabei
saibam

sg
seja

sgde
sejam

PRESENTE SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

queira
queiras
queira
queiramos
queirais
queiram

ria
rias
ria
riamos
riais
riam

saiba
saibas
saiba
saibamos
saibai s
saibam

seja
sejas
seja
sejamos
sejais
sejam

204



PRESENTE COMP OSTO
DO SUBJUNTIVO

tenha
tenhas
tenha
tenhamos
tenhais
tenham

querido
querido
querido
querido
querido
querido

tenha rido
tenhas rido
tenha rido
tenhamos rido
tenhais rido
tenham rido

tenha
tenhas
tenha
tenhamos
tenhais
tenham

sabido
sabido
sabido
sabido
sabido
sabido

tenha sido
tenhas sido
tenha sido
tenhamos sido
tenhais sido
tenham sido

Pg-Annex 2b

IMPERFEITO SIMPLES IMPERFEITO COMPOST°
DO SUBJUNTIVO

quisesse
quisesses
quisesse
quis4ssemos
quisesseis
quisessem

risse
risses
risse
rfssemos
rfsseis
ri ssem

soubesse
soubesses
soubesse
soubilssemos
soub4sseis
soubessem

fosse
fOsses
f8sse
f8ssemos
fasseis
Ossem

DO SUBJUNTIVO

tivesse
tivesses
tivesse
tiv4ssemos
tiv4sseis
tivessem

querido
querido
querido
querido
querido
querido

tivesse rido
tivesses rido
tivesse rido
tiv4ssemos rido
tiv4sseis rido
tivessem rido

tivesse
tivesses
tivesse
tiv6ssemos
tivesseis
tivessem

sabido
sabido
sabido
sabido
sabido
sabido

tivesse sido
tivesses sido
tivesse sido
tivessemos sido
tiv6sseis sido
tivessem sido
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FUTURO SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

quiser
quiseres
quiser
quisermos
quiserdes
quiserem

rir
rires
rir
rirmos
rirdes
rirem

souber
souberes
souber
rnubermos
souberdes
souberem

f8r
fores
f8r
formos
fordes
forem

FUTURO COMPOSTO INFINITO IMPESSOAL
SIMPLESDO SUBJUNTIVO

tiver
tiveres
tiver
tivermos
tiverdes
tiverem

queri a
querido
querido
querido
querido
querido

tiver rido
tiveres rido
tiver rido
tivermos rido
tiverdes rido
tiverem rido

tiver
tiveres
tiver
tivermos
tiverdes
tiverem

sabido
sabido
sabido
sabido
sabido
sabido

tiver sido
tiveres sido
tiver sido
tivermos sido
tiverdes sido
tiverem sido

querer
quereres
querer
querermos
quererdes
quererem

rir
rires
rir
rirmos
rirdes
rirem

saber
saberes
saber
sabermos
saberdes
saberem

ser
seres
ser
sermos
serdes
serem
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1

INFINITO PFSSOAL
COMPOSTO

INFINITO IMPESSOAL INFINITO IMPESSOAL
SIMPLES COMPOSTO

ter querido
teres querido
ter querido querer ter querido
tgrmos querido
terdes querido
terem querido

ter rido
teres rido
ter rido rir ter rido
tgrmos rido
terdes rido
terem rido

ter sabido
teres sabido
ter sabido saber ter sabido
ttrmos sabido
terdes sabido
terem sabido

ter sido
teres sido
ter sido ser ter sido
tgrmos sido
terdes sido
terem sido

IPg-Annex 2b
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II

PARTICIPIO PARTICIPIO PASSADO PARTICIPIO PASSADO
PRESENTS SIMPLES COMPOSTO

querendo querido tendo querido

rindo rido tendo rido

sabendo sabido tendo sabido

sendo sido tendo sido
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PRESENTS DO
INDICATIVO

PRETARITO
IMPERFEITO

TER - TO HAVE

PRETARITO PERFEITO
SIMPLES

tenho tinha tive
tens tinhas tiveste
tem tinha teve
temos tinhamos tivemos
tendes tfnheis tivestes
tgm tinham tiveram

TRAZER - TO BRING

trago trazia trouxe
trazes trazias trouxeste
traz trazia trouxe
trazemos trazfamos trouxemos
trazeis trazleis trouxestes
trazem traziam trouxeram

VER - TO SEE

vejo via vi
vgs vi as viste
vg via viu
vemos vfamos vimos
vgdes vfeis vistes
vgem viam viram

VIR - TO COME

venho vinha vim
vens vinhas vieste
vem vinha veio
vimos vfnhamos viemos
vindes vfnheis viestes
vgm vinham vieram
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PRETPRITO PERFEITO
COMPOSTO

tenho tido
tens tido
tem tido
temos tido
tendes tido
tem tido

tenho trazido
tens trazido
tem trazido
temos trazido
tendes trazido
tem trazido

tenho visto
tens visto
tem visto
temos visto
tendes vista
tem visto

tenho vindo
tens vindo
tem vindo
temos vindo
tendes vindo
tem vindo

Pg-Annex 2c

PRETrRITO MAIS QUE PREMITO MATS QUE
PERFEITO SIMPLES PERFEITO COMPOSTO

tivera
tiveras
tivera
tiv4ramos
tiv4reis
tiveram

trouxera
trouxeras
trouxera
troux4ramos
troux4reis
trouxeram

vira
viras
vira
vframos
vcreis
viram

viera
vieras
viera
vilramos
vitreis
vieram

tinha tido
tinhas tido
tinha tido
tinhamos tido
tInheis tido
tinham tido

tinha
tinhas
tinha
t fnhamos
tInheis
tinham

trazido
trazido
trazido
trazido
trazido
trae.do

tinha visto
tinhas visto
tinha visto
tfnhamos visto
tInheis visto
tinham visto

tinha vindo
tinhas vindo
tinha vindo
t {nhamos vindo
tfnheis vindo
tinham vindo
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FUTURO SIMPLES
DO INDICATIVO

terci
terds
terd
teremos
tereis
tea?)

trarei
trards
trard
traremos
trareis
trarSo

verei
verds
verA
veremos
vereis
yea°

virei
vird
viri
viremos
vereis
via()

L Pg -Annex 2c

FUTURO COMPOSTO CONDICIONAL
DO INDICATIVO

terei tido
terds tido
terd tido
teremos tido
tereis tido
tea° tido

terei
terds
terd
teremos
tereis
tea°

trazido
trazido
trazido
trazido
trazido
trazido

terei visto
terds visto
terd visto
teremos visto
tereis visto
tergo visto

terei vindo
terds vindo
terd vindo
teremos vindo
tereis vindo
terio vindo

SIMPLES

teria
terias
teria
teriamos
terieis
teriam

traria
trarias
traria
trarfamos
trarleis
trariam

veria
verias
veria
verfamos
verIeis
veriam

viria
virias
viria
virfamos
virfeis
viriam
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CONDICIONAL
COMP OSTO

IMPERATIVO PRESENTE SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

teria tido tenha
terias tido tem tenhas
teria tido tenha tenha
terfamos tido tenhamos
terfeis tido tende tenhais
teriam tido tenham tenham

teria trazido traga
terias trazido traze tragas
teria trazido traga traga
tetfamos trazido tragamos
terfeis trazido trazei tragai s
teriam trazido tragam tragam

teria visto veja
terias visto vg vejas
teria visto veja veja
terfamos visto vejamos
terfeis visto vgde vejais
teriam visto vejam vejam

teria vindo venha
terias vindo vem venhas
teria vindo venha venha
terfamos vindo venhamos
terfeis vindo vinde venhais
teriam vindo venham venham
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PRESENTE COMPOST°
DO SUBJUNTIVO

IMPERFEITO SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

IMPERFEITO COMPOSTO
DO SUBJUNTIVO

tenha tido tivesse tivesse tido
tenhas tido -civesses tivesses tidotenha tido tivesse tivesse tido
tenhamos tide tivessemos tivessemos tido
tenhais tide tivesseis tivesseis tido
tenhas tido tivessem tivessem tido

tenha trazido trouxesse tivesse trazidotenhas trazido trouxesses tivesses trazidotenha trazido trorxesse tivesse trazido
tenhamos trazido trouxessemos tivessemos trazidotenhais trazido trouxesseis tivesseis trazidotenhas trazido trouxessem tivessem trazido

tenha visto visse tivesse vistotenhas visto visses tivesses vistotenha visto visse tivesse vistotenhamos visto vissemos tivessemos vistotenhais visto visseis tivesseis vistotenhas visto vissem tivessem visto

tenha vindo viesse tivesse vindotenhas vindo viesses tivesses vindotenha vindo viesse tivesse vindotenhamos vindo viessemos tivessemos vindotenhais vindo visseis tivesseis vindotenhas vindo viessem tivessem vindo
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FUTURO SIMPLES
DO SUBJUNTIVO

FUTURO COhMPOSTO
DO SUBJUNTIVO

INFINITO PESSOAL
S IMPLES

tiver tiver tido ter
tiveres tiveres tido terestiver tiver tido ter
tivermos tivermos tido termos
tiverdes tiverdes tido terdestiverem tiverem tido terem

trouxer tiver trazido trazer
trouxeres tiveres trazido trazerestrouxer tiver trazido trazer
trouxermos tivermos trazido trazermostrouxerdes tiverdes trazido trazerdestrouxerem tiverem trazido trazerem

vir tiver visto vervires tiveres visto veresvir tiver visto vervirmos tivermos visto vermosvirdes tiverdes visto verdesvirem tiverem visto verem

vier tiver vindo virvieres tiveres vindo viresvier tiver vindo virviermos tivermos vindo virmosvierdes tiverdes vindo virdesvierem tiverem vindo virem
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INFINITO PESSOAL
CMPOSTO

ter
teres
ter
termos
terdes
terem

ter
teres
ter
termos
terdes
terem

ter
teres
ter
t8rmos
terdes
terem

ter
teres
ter
termos
terdes
terem

tido
tido
tido
tido
tido
tido

trazido
trazido
trazido
trazido
trazido
trazido

visto
visto
visto
visto
visto
visto

vindo
vindo
vindo
vindo
vindo
vindo

INFINITO IMPESSOAL INFINITO IMPESSOAL
COMPOSTOSIMPLES

ter

trazer

ver

vir

ter tido

ter trazido

ter visto

ter vindo
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PARTICIPIO
PRESENTE

PARTICIPIO PASSADO
SIMPLES

PARTICIPIO PASSADO
COMPOSTO

tendo tido tendo tido

trazendo trazido tendo trazido

vendo visto tendo visto

vindo vindo tendo vindo

Pg -Annex 2c
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ANEXO 3

VERBOS COM MODIFICAcOES

This annex will list only the tenses
For the other tenses see the pattern

GRUPO 1

DESPIR -
FERIR
MENTIR
PliEFERIR
REPpYIR

to undress
to wound, to hurt
to lie
to prefer
to repeat

ORTOGRAF ICAS

where irregularities appear.
for the proper conjugation.

SEGUIR (1) - to follow
SENTIR - to feel
SERVIR - to serve
VSTIR - to dress

The underlined E of the Infinitives becomes I on the persons and
tenses indicated below.

PRESENTE DO IMPERATIVO PRESENTE DO
INDICATIVO SUBJUNTIVO

eu
to

ale
n6s
v6s
ales

prefiro
preferes
prefere
preferimos
preferfs
preferem

prefere
prefira

preferf
prefiram

prefira
prefiras
prefira
prearam^s
prefirais
prefiram

(1) The :J of the Infinitive of SEGUIR is dropped
and tenses indicated above. All verbs ending in
change. See group 51.

Pg-Annex 3
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GRUPO 2

COBRIR - to cover
DURMIR . to sleep
TOSSIR - to cough

The underlined 0 of the Infinitive becomes U on the persons
and tenses indicated below.

PRESENTE DO IMPERATIVO PRESENTE DO
INDICATIVO SUBJUNTIVO

eu
to

gle
nds
v6s
gles

durmo
dormes
dorme
dormimos
dorms
dormem

dorme
durma

dormi
durmam

durma
durmas
durma
durmamos
durmais
durmam
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GRUPO 3 DESPEDIR . to send away, to fire an employee
DESPEDIR-SE - to say goodbyeri IMPEDIR - to impede, to obstruct
MEDIR - to measure
OUVIR - to hear
PEDIR - to ask for
PERDER - to lose, to miss, to waste time
PERDER -SE - to get lost

[ The underlined consonant of the Infinitive becomes g. on the per-sons and tenses indicated. In PERDER and PERDER-SE the D be-r comes C.
1

fJ

F'

U

PRESENTE DO IMPERATIVO PRESENTE DO
INDICATIVO SUBJUNTIVO

eu
tu

tle
nds
vas
eles

pe_Eo
pedes
pede
pedimos
pedfs
pedem

pede
pea

pedf
pes.am

pesa
pesas
pea
pevmos
per .is
pfam

PRESENTE DO IMPERATIVO PRESENTE DO
INDICATIVO SUBJUNTIVO

eu
tu
.e

nos
v6s

Zles

perco
perdes
perde
perdemos
perdeis
perdem

perde
perca

perdei
percam

perca
percas
perca
percamos
percais
percam

Pg -Annex 3 219



GRUPO 4

CONSTRUIR - to
CUSPIR - to
DESTRUIR - to
ENGULTR - to
FUdTR (1) - to
SUBIR - to

build
spit
destroy
swallow
flee
climb

The underlined U of the Infinitive becomes 0 on persons and
tenses indicated below.

PRESENTE DO IMPERATIVO
INDICATIVO

eu
to

gle
n6s
v6s

files

subo
sobes
sobe
subimos
subis
sobem

1

sobe
suba

subf
subam

0

1

(1) See also group 5e.
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RUPO 5

Verbs which end in GAR add U when an E follows the G, as shown
below. Example: CHEGAR

PRETERIT° IMPERATIVO PRESENTE DO
P ERFE ITO SUBJUNTIVO

eu
tu

ele
nds
vds

ales

cheggei
chegaste
the you
chegamos
chegastes
chegaram

chega
chegge

chegai
cheggem

chegge
chews
the due
cheggemos
cheggeis
cheguem -

5a

Verbs which end in CAR, change the C of the Infinitive into 0.
when an E follows, as shown below. Example: FICAR

PRETERIT° IMPERATIVO PRESENTE DO
PERFEITO SUBJUNTIVO

eu
tu

ale
as
vds

ales

figilPi
ficasi
ficou
ficamos
ficastes
ficaram

fica

fialle

ficai

filVm

fique

figlVs
fiSlr
figgemos
figuais

flaes'
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5b

Verbs which end in CAR loose the , (cedilla) when an F. follows
the C, as shown example: COMEcAR

PRETERITO IMPERATIVO PRESENTE DO
PERFEITO SUBJUNTIVO

eu
tu

ale
ntis

v6s
ales

comecei
comecastes
comecou
comecamos
comecastes
comecaram

comeca
comece

comecai
comecem

comece
comeces
comece
comecemos
comeceis
comecem

5c

In verbs which end in CER, add , (cedilla) to C when an 0 or A
follows it, as shown telow. Example: CONHECER

PRESENTE DO IMPERATIVO PRESENTE DO
INDICATIVO SUBJUNTIVO

eu
tu

ale
n's
v6s

ales

conheso
conheces
conhece
conheceNos
conFecais
connecem

conhece
conhesa

= conhecei
conhesam

conhesa
conhesas
conhesa
conhcsamos
conhesais
conhesam
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5d

On verbs which
when an A or 0

end in GUIR the U of the Infinitive is dropped
follows he G, as shown below. Example: SEGUIR

PRESENTE DO IMFERATIVO PRESENTE DO
INDICATIVO SUBJUNTIVO

eu
tu

ale
n6s
vds
ales

siA2
segues
segue
seguimos
seguis
seguem

segue

541

segui
sigam

siga

si.g1s
siga
simmos
simis
4SP

5e

On verbs Which end in GIR and GE the G of the Infinitive becomes
when an £ or 0 follows, as shown below. Example: FUG1R

PRESENTE DO IMPERATIVO PRESENTE DO
INDICATIVO SUBjUNTIVO

eu
tu

ale
n6s
vas
ales

f4AP
foges
foge
fugimos
fugis
fogem

foge
fula

fug/
fulam

fuja
fulas
fula
fulamos
fudris
hum

Pg.Annex 3 223



5f

Verbs which end in EAR add an I after the E of the Infinitive
on persons and tenses shown below. Example: PASSEAR

PRESENTE DO IMPERATIVO PRESENTE DO
INDICATIVO SUBJUNTIVO

eu
to

ale
n6s
vds

files

passeio
passelas
passeia
passeamos
passeais
passeiam

passeia
-v.

passele

passeai
passeiem

passeie
passeles
passeie
passeemos
passeeis
passeiem

Pg-Annex 3
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VOCABULARIO GERAL

A

ABRIR - to open 17
ACHOU (achar) - he, she, it, you (sing.) thought 20
AcUCAREIRO (o) - sugar bowl 25
ADEUS good-bye 17
A ESSA HORA - at that time 23
AGENTE (o, a) - agent 20
AGENCIA (ELITE) (a) - (Elite) agency 20
AH! ENT/EC) MO SERVE - Oh! then it will not do 20
ALI - there (near) 21
ALMNAR - to have lunch, to lunch 23
ALMOW (o) - lunch, luncheon, mid-day meal 23
ALUGAR - to rent 20
ALUGUEL, ALUGUEIS, Port. ALUGUER, ALUGUERES, RENDA - rent 20
ALTO, ALTA - high, tall 20
AMBOS, AMBAS - both 16
ANDA (andar) - he, she, it walks, runs, you (sing.) walk, run 17
ANDOU DE UM LADO PARA OUTRO - ran around, ran back and forth
ANTEONTEM - day before yesterday 23
ANTES DE RESOLVER - before deciding 20
APARADOR, APARADORES (o) - buffet (piece of furniture) 24
APARKA OUTRA VEZ (aparecer) - come again 18
APARELHO DE LOWA (o) - chinaware set 25
APERTADOS, APERTADAS - tight, too small 21
A PRESTAVIO, EM PRESTKOES - by installment 24
ARMARIOS (o), GUARDA-ROUPA (o), Port. GUARDA.FATO (o) - closet,

wardrobe 20
ARMAZ!M, ARMAZENS (o), MERCEARIA (a) - grocery store 19

ARTIGOS (o) - articles 25
ATE JA - so long, used when one will see the other person in a

very short while 22
ATENDE (atender) - he, she, it helps, assists, you (sing.) help,

assist 17
ATENDE 0 TELEFONE (atender) - he, she, it answers, you (sing.)

answer the phone 22
ATENDF-LOS, ATENDE-LAS (atender) - to help them, you (pl.)
AVENIDA (a) - avenue 20
AZEITE DOCE (o) - olive oil 19

20
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B

BANHEIRA (a) - bath tub 20
BANHEIRO (o), QUARTO DE BANHO (o), Port. SALA DE BANHO (a) -

bathroom 20
BARATO, BARATA - cheap, inexpensive 25
BATATA (a) - potato 19
BATERIA (a) - battery 17
BEBIDAS (a) - drinks 23
BORRACHA (a) - rubber, eraser 21
BULE (DE CAFE, DE CHI) (o) - (coffee, tea) pot 24
BUSCA-LO, BUSCA-LA (buscar) - to fetch him, her, you (sing.),

it 22
BUSCAR - to fetch 17

C

CABANA AZUL (a) - blue hut, tent 23
CADA - each 21
CALcADOS (o) - footwear 21
CALICE (o) - stem, wine glass 25
CAMA DE CASAL (a) - double bed 24
CAMA DR SOLTEIRO (a) - twin bed 24
CAMIONETE (a), Port. FURGONETE (a) - station wagon 17
CARO, CARA - dear, expensive 25
CAVALHEIROS (o) - gentlemen 23
CEBOLA (a) - onion 19
CEAR - to have supper 23

CEIA (a) - supper 23
CHEQUE (o) - check 17
CHOPE (o), Port. CERVEJA DE BARRIL (a) - draft beer 23
CHUVAS (a) - rains 21
CHUVEIRO (0) - shower (bath) 20
COISA (a) - thing 19
COLCHRO, COLCHOES (o) - mattress(es) 24
COLCHRO DE MOLAS (o) - inner-spring mattress 24
COLHER, COLHERES (a) - spoon(s) 25
COLHERINHAS (a) - demi-tasse spoons 25
COMBINEM (combinar) - (that may) match 24
COMEQAM (comecar) - they, you (pl.) start, begin 16
COME-SE BEM - one eats well 23
COMODA (a) - chest of drawers 24
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r. COMPLETO, COMPLETA - complete 25
COMPRA (comprar) - he, she, it buys, you (sing.) buy 19
COMPRAS (a) - shopping, purchases 19
CONDIcAO, CONDIQOES (a) - condition(s) 17
CONHECE (conhecer) he, she, it knows, you (sing.) know 16
CONTA (a) - bill 17
CONVERSAM (converser) - they, you (p1.) chat, talk 19
COPOS (o) - drinking glasses 25
CORDAO, CORDOES (o) - string(s) 21
CORTAM (cortar) - they, you (p1.) cut 25
COSTA (a) - coast 18
COSTELETAS DE PORCO (a) - pork chops 19
COURO (o) - leather, hide 21
COZINHA (a) - kitchen 20
CRIANcAS (a) - children 21
CUIDADO (o) - care 22
CUJO, CUJA - whose (never used at the beginning of a sentence) 19

D

DANDO (dar) - giving 17
DAQUI (contraction of de and amp - from here, of here 18
DARIA (dar) - he, she, it, you (sing.) would give 22
DA UMA FNTRADA (dar) - he, she, it makes, you (sing.) make a

down payment 24
DENTISTA (a, o) - dentist 22
DESCUPLE (desculpar) - sorry, I'm sorry 22
DFSEJAM (desejar) - they, you (pl.) wish, desire 23
DEZEMBRO - December 16
DIFEREKAS (a) - differences 18
DISCA (discar) - he, she, it dials, you (sing.) dial 22
DIZEM (dizer) - they, you (p1.) say, tell 16
DONO, DONA - owner 19
DUPLO, DUPLA - double 23
DrZIAS (a) - dozens 19
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FEUU, EE.UU., E.U.A. - U.S.A. 18
ELfTRICO, EUTRICA - electric 20
EMPRFGADO, EMPREGADA - clerk, employee 17
EM (SUE POSSO LHE SER - what can I do for you 20
ENCHER - to fill 17
ENCONTRA (encontrar) - he, she, it meets, you (sing.) meet 18

ENDERn0 (o) - address 25
ENGRAXA (engraxar) - he, she, it polishes, you (sing.) polish

shoes 21
ENTRE - between 18
ERVILHA (a), PETIT-POIS (o) - green peas 19
ESCOLHEU (escolher) - he, she, it, you (sing.) chose 21
ESCUROS, ESCURAS - dark 21
ESPAcOSOS, ESPAcOSAS - spacious, roomy 17
ESPRFGUNADEIRA (a), Port. CADEIRA DE RECOSTO (a) - lounging chair,

deck chair 24
ESTAREI (estar) - I shall be, I will be 22
ESTAVA (estar) - I, he, she, it was, you (sing.) were 22
ESTRADAS (a) - roads, highways 16
ESTUDAR - to study 16
EXATAMFNTF - exactly 18
EXPERIMENTA (experimentar) - he, she, it tries, tries on, you

(sing.) try, try on 21

F

FACAS (a) - knives 25
FAROFA (a) - mixture of manioc flour with melted butter or water.

Brazilian dish, not known in Portugal 23
FIM, FINS (o) - end(s) 16
FINALMENTF - finally 20
FIRME - firm, sturdy 24
FLOR LUZITANA (a) - Portuguese flower 19
FOGA°, FOGOES (o) - stove(s) 20
FOI (ser) - he, she, it was, you (sing.) were 22
FOLGADOS, FOLGADAS - loose, too big, too large 21
FORTES - strong 21
FRANGOS, FRANGOS - young chickens, fryers 19
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FRESCOS, FRESCAS - fresh, cool 19
FRUTAS (a) - fruits 23

G

GALOCHAS (a) - galoshas 21
GARCON (o), GARcONETE (a) - waiter, waitress 23
GARAGFM, GARAGENS (a) - garage(s) 20
CARFOS (o) - forks 25
GFLADEIRA (a), Port. FRIGORIFICO (o) ice-box, refrigerator 20
GELADOS, GELADAS - iced, icy-cold 23
GELO (0) - ice 16
GENEROS (ALIMENTICIOS) (o) - groceries, foodstuff 19
GORDOS, GORDAS - fat 19
GORGETA (a) - tip, gratuity 23
GOSTANDO (gostar) - liking, enjoying 18
GRAXA DE SAPATO (a), Port. POMADA (a), LUSTRE (0) - shoe polish,

paste 21
GUARANA (o) - soft drink made of a berry with the same name 23
GUARDAR - to keep, to put away, to save (not to throw out) 24

H

HA QUANTO TEMPO 0 SENHOR ESTA AQUI? - how long have you been
here? 18

I

IMPORTADOS, IMPORTADAS (importar) - imported 25
INGLATERRA (a) - England 18
IRMA (a) - sister 18
IRMAO (o) - brother 18
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JANEIRO - January 16
JANTAR, JANTARES (o) - dinner(s) 23
JANTAR (o) - to have dinner, to dine 23

L

LA - there (far),cor there 19
LATA (a) - can, tin 19
LAVAR - to wash 17
LEITEIRA (a), Port. LEITEIRO (o) - milk pitcher, pot to serve

milk 25
LEVA (levar) - he, she, it takes, you (sing.) take 16
LEVE - light-weighted 23
LHT - to him, to her, to you (sing.) 22
LIGKAO, LIGAQOES (a) ERRADA . wrong number (telephone connec-

tion) 22
LIMPO, LIMPA - clean 17
UNDO, LINDA - beautiful 16
LINGUA (a) congue, language 16
LINDA (a) - line 22
LIQUIDAQA0, LIQUIDAQOES (a) - sale( s)

ESTAR FM LIQUIDAW - to be on sale 24
LISTA TELEFONICA (a) - telephone directory 22
LITRO (o) - liter (about a quart) 19
LOCAL, LOCAIS (o) - local(s), location(s) 20
LOGO - soon, immediately 16
LONGS - far 16
LOUQA (a) - chinaware 24
LUBRIFICAR - to lubricate 17
LUGAR, LUGARFS (o) - place(s) 16
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MAE (a) - mother 18
MAMAE (a) - mom 18
MAGROS, MAGRAS - thin 19
MAIOR, MAIORES - larger, bigger 21
MAIS DE TRINTA ANOS - more than thirty years 18
MALAS (a) - suitcases, trunks, valises 17
MANDAR LEVAR - to have sent 25
MANGUEIRAS (a) - mango trees 20
MANTEIGUEIRA(a), Port. MANTEIGUEIRO(o) - butter dish 25
MARROM, MARRONS, Port. CASTANHOS - brown 21
MEIO-DIA (o) - noon 16
MENOR, MENORES - smaller 21
MERCADOS (o) - markets 18
MERENDA (a) - snack 23
MERENDAR - to have a snack 23
MESINHA DE CABFCEIRA (a), BANCA, BANQUINHA DE CABECEIRA (a)

bed-table, night table 24
MESMA, MESMO - same 18
MOBILIA (a) - furniture 24
MOBILIADO, MOBILIADA (mobiliar) - furnished 24
MODICOS, MODICAS - moderate, reasonable (prices) 21
MOMENTO (o) - moment 16
MOSTRAR - to show 24
MOTOR, MOTORES (o) - engine(s), motor(s) 17
MOVEL, MOVE'S (o) - individual piece(s) of furniture 24
MUDAR - to change 17

N

NACIONAL, NACIONAIS - national(s), of domestic make(s) 25
NATAL (o) - Christmas 16
NEM - neither, nor, either, or 16
NINGUrM - nobody, anybody, no one, anyone 23
NORTE (0) - North 16
NOVA, NOVO - new 17
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OCUPADA, OCUPADO - busy, occupied 22
OLEO (0) - oil 17
0 MAIS MOW, A MAIS MOcA - the younger one 21
0 MATS VELHO, A MATS VELHA - the older one 21
ONTEM - yesterday 20
OUVE (ouvir) . he, she, it hears, you (sing.) hear 22
OVOS (o) - eggs 19
OVOS COZIDOS (o) - hard boiled eggs 23
OVOS ESTALADOS, ESTRELADOS (0) - fried eggs 23
OVOS MEXIDOS (o) - scrambled eggs 23
OVOS POCHtS (o) - poached eggs 23
OVOS QUENTES (o) - soft boiled eggs 23

PAGAR - to pay for 17
PAI (o) - father 18
wits (o) - parents 18
PAPAI (o) - dad 18
PALMEIRAS (a) - palm trees 20
PAR, PARES (o) pair(s) 21
PARTIR - to depart 17
PASSARIA (passar) - he, she, it, you (sing.) would go, come by 22PASSO POR A! (passar) come by (the place where the other

person is) 22
PEAS (a) - pieces (individual whole pieces) 25
PEDAg0 (0) - piece, part, chunk 19
PEDIDO (o) - order, request

FAZ 0 PEDIDO - he, she, it gives, you (sing.) give the order 23PEDIR UMA CARONA - to ask for a ride 22
PELO, PELA (contraction of POR, 0, A) - by the, for the, through

the 16
PENTEADEIRA (a), TOUCADOR, TOUCADORES (o) - dressing table(s),

vanity table(s) 24
PFRGUNTA (perguntar) - to ask, to ask a question 23
PESADO, PESADA - heavy 23
PESCA (pescar) - he, she, it fishes, you (sing.) fish 18
PESCADOR, PESCADORES (o) - fisherman, fishermen 18
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PESSOAS (a) - persons 25
PIMENTA (a) . pepper 19
PIRFS (0) - saucer(s) 25
PNEUS, PNEUMATICOS (o) - tires of a vehicle 17
POLTRONA (a) - easy chair
PONHA (POR) TUDO NA CONTA - charge (as in an account) 21
POR ACASO - by chance 18
POR CAUSA DAS AULAS . on account of classes 23
POR ISSO - therefore, for that reason 16
POR ISTO - therefore, for this reason 18
POSTO DE GASOLINA (o), BOMBA DE GASOLINA (a) Port. BOMBA E

ESTAVLO DE GASOLINA -4 gas station, service station 17
PRATINHOS DE CRFME (o) - cereal, small deep dishes 25
PRATOS (0) - dishes, plates 23
PRATOS DE FRUTA (o) - fruit dish 25
PRATOS FUNDOS, DF SOPA (o) - soup dish, plate 25
PRATOS RASOS (o) - dinner plates
PRECISA (precisar) - he, she, it needs, you (sing.) need 17
PREcOS (o) - prices 21
PREFERENCIA (a) - preference, choice 20
PREPARAM (preparar) - they, you (pl.) prepare 17
PRIMARIA, PRIMARIO - elementary (school) 20
PRIMEIRO, PRIPMIRA - first 22
PROCURANDO (procurar) - looking for, trying, attempting 20
PRONTO, PRONTA - ready 17

Q

QUAL, QUAIS - which 24
QUALIDADE - quality, kind 25
QUANTO TEMPO - how long 16
QUARTOS, QUARTOS DI DORMIR (o), Port. QUARTOS DE CAMA (o)

bedrooms 20
QUE - wonderful! 16
QUILO (o) - (2.2 lbs.) kilo 19
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RADIADOR, RADIADORFS (0) - radiator( s) 17
RAPAZ, RAPAZES (o) - young man, men 18
REALMENTE - actually, really 16
RUA (a) - st) t 20

S

SAL (0) - salt 19
SALADA MIXTA (a) - tossed green salad 23
SALDO (o) - balance of an account 24
SALTOS (o) - heels 21
SAPATARIA (a) - shoe store 21
SE - if 22
SEGUINTE - following 25
SEGUNDA, SEGUNDO - second 22
SEM FALTA - without fail 25
SEM OSSO - boneless 19
SERIA POSSIVFL 0 SR. ME DAR UMA CAROM? - Could you give me a

ride? 22
SERVEM (servir) - they, you (p1.) - serve 23
SERVIc0 (o) - service 17
"SEU" - Mr. 18
SOBRE - about (not referring to quantity) 16
SOFA (o) - couch, davenport 24
SOFA -LAMA (o) - studio couch 24
SOLA (a) - sole (shoe) 21
SORTIMENTO (o) - stock, assortment 21
SORVETE DE CRFME (o) - vanilla ice cream 23
SUJO, SUJA - dirty 17 --

SUL (o) - South 16
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TALHER, TALHERES set(s) of flatware 24
TAMANHO (o) - size 21
TANQUE (o) tank 17
TELEFONAR - to telephone, to make a telephone call 22TELEFONEMA (o) - telephone call 22
TEMPO (o) - time, weather 20
TIPO (o) - type, kind 24
TOCA (tocar) - he, she, it rings, you (sing.) ring (telephoneand other bells) 22
TOMANDO NOTA (tomar nota) - making notes, taking (it, them)down, writing down 17
TOME AQUI - here, take it 17
TRAVESSAS (a) . plattel.s 25
TUDO - everything 17
TURMA (a) - group of people 22

V

VAGENS (a) - string, green beans 19
VEJA (ver) - see, look, check (command, request) 17VENDE (vender) - he, she, it sells, you (sing.) sell 18VEZ, VEZES (a) time(s), turn(s), chance(s) 19VIAJA (viajar) - he, she, it travels, you (sing.) travel 16VINAGRE (o) - vinager 19
VOLTA (voltar) - he, she, it returns, you (sing.) return 17VOZ, VOZES (a) - voice(s) 22

X

X!CARAS (a), Port. CHAVENAS (a) - drinking cups 25

Voc . Port ./Eng.
235



GENERAL VOCABULARY

A

ABOUT - sabre (not when referring to quantity, in which case it
is cerca de)

ACTUALLY - realmente
ADDRESS, n. - ender8co
AGENCY - aencia
AGENT - agente
ANSWER, to, THE TELEPHONE - atender o telefone
ANYBODY - ninguem
ANYONE - ninguem
ARTICLES - artigos
ASSISTS, he, she, it, ASSIST, you, sing. - atende
ASK, to - perguntar
ASK FOR, to pedir
ASK, to, FOR A RIDE - pedir uma carona
AT THAT TIME - a essa hora
ASSORTMENT - sortimento
ATTEMPTING procurando (procurar)
ATTENDANT - empregado, empregada
AVENUE - avenida

B

BALANCE, n., (of an account) - saldo
BATHROOM - banheiro, quarto de banho, Port. sala de banho
BATH TUB - banheira
BATTERY - bateria
BEAUTIFUL - lindo, linda
BECAUSE OF por causa de
BEDROOMS - quartos, quartos de dormir, Port. quartos de cama
BED TABLE - mesinha, banca, banquinha de cabeceira
BEFORE DECIDING - antes de resolver
BEGIN, they, youppl. - comecam (comecar)
BEGIN TO TALK, CHAT, they, you, pl. . comecam a conversar

(comecar, conversar)
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BETWEEN - entre
BILL, n. conta
BONELESS - sem osso
BOTH - ambos, ambas
BREAK, to - partir
BROTHER, BROTHERS - irm2o, irmios
BROWN - marrom, castanho
BUFFET, BUFFETS (piece of furniture) - aparador, aparadores
BUSY - ocupado, ocupada
BUTTER DISH - manteigueira, Port. manteigueiro
BUYS, he, she, it, BUY, you, sing. - compra (comprar)
BY CHANCE - por acaso
BY THE - pelo, pela

C

CAN, n. - lata
CARE, n. - cuidado
CEREAL DISHES . pratinhos de creme
CHANGE, to - mudar
CHARGE, to (as in an account) - per na conta
CHAT, they, you, pl. - conversam (conversar)
CHEAP - barato, barata
CHECK, n. - cheque
CHEST OF DRAWERS - cemoda
CHICKEN (young frangos, frangas
CHILD, CHILDREN - crianca, criancas
CHINAWARE - lotto
CHINAWARE SET - aparelho, Port. servico de louca
CHOSE, he, she, it, you, sing. - escolheu (escolher)
CHRISTMAS - Natal
CHUNK - pedaco
CLEAN, adj, limpo, limps
CLERK - empregado, empregada
CLOSETS - armirios
COAST - costa
COME AGAIN - apareca outra vez (aparecer)
COME BY (I'll) - passo por of (passar)
COMPLETE, adj. - completo, completa
CONDITION, CONDITIONS - condiclo, condicees
COUCH - sofi
CUPS (drinking) - xfcaras, Port. chivenas
CUT, they you, pl. - cortam (cortar)
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DARK - escuros, escuras
DAVENPORT - sofd
DAY BEFORE YESTERDAY - anteontem
DEAR - caro, cara
DECEMBER - dezembro
DECK CHAIR - espreguicadeira, Port. cadeira de recosto
DENTIST - dentista
DEPART, to - partir
DESIRE, they, you, pl. - dese jam (desejar)
DIALS, he, she, it, DIAL, you, sing. - disca (discar),

Port. chamar
DIFFERENCES - diferencas
DINNER, n DINNERS, EVENING MEAL, MEALS - jantar, jantares
DINNER PLATES - pratos rasos
DISHES, n. - pratos
DOMESTIC MAKE, MAKES - nacional, nacionais
DOUBLE BED - cama de casal
DOZENS - ddzias
DRAFT BEER - chope, Port. cerveja de barril
DRESSING TABLE - penteadeira, toucador, toucadores
DRINKING GLASSES - copos
DRINKS - bebidas

E

EACH -cads
EASY CHAIR - poltrona
EGGS - ovos
ELECTRIC - el4trico, elgtrica
ELEMENTARY (school) - primirio, primdria
EMPLOYEE - empregado, empreria
END, ENDS, n. - fim, fins
ENGINE, ENGINES - motor, motores
ENGLAND - Inglaterra
ERASER - borracha
EXACTLY - exatamente
EXPENSIVE - caro, cara
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FAR - longe
FAT - gordos, gordas
FATHER (dad) - pal (papal)
FETCH, to - buscar
FETCH HER, to - buscL -la
FETCH HIM, to - busc& -lo
FILL, to - encher
FINALLY - finalmente
FIRM - firme
FIRST - primeiro, primeira
FISHES, he, she, it, FISH, you, sing. - pesca (pescar)
FISHERMAN- FISHERMEN - pescador, pescadores
FLATWARE ',sets) taiher, talheres
FOLLOWING - seguinte
FOODSTUFF - Oneros alimentfcios
FOOTWEAR - calcados
FORKS - garfos
FOR THE - pelo, pela
FOUND, youtpl., they - achou (achar)
FRESH - frescos, frescas
FRIED EGGS - ovos estalados, estrelados
FROM HERE - daqui
FRUIT PLATES - pratos de fruta
FRUITS - frutas
FRYERS - frangos, frangas
FURNISHED - mobiliado, mobiliada (mobiliar)
FURNITURE (individual piece, pieces) - movel, ntiveis
FURNITURE SET - mobflia

G

GALOSHAS galoches
GARAGE, GARAGES - garagem, garagens
GAS STATION - pbsto de gasolina, Port. estaclo de gasolina
GIVING - dando (dar)
GLASSES (drinking) - copos
GOCD-BYE - adeus
GREEN BEANS - vagens
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GROCERIES - gtneros alimenticios
GROCERY STORE, STORES - armazfm, armazfns, Port. mercearia
GROUP (of people) - turma

HARD BOILED EGGS - ovos cozidos
HAVE LUNCH, to - almngar
HAVE SENT, to - mandar levar
HAVE SUPPER, to - cear
HEAR, to - ouvir
HEARS, he, she, it, HEAR, you, sing.- ouve (ouvir)
HEAVY - pesado, pesada
HEEL, HEELS - salto, saltos, Port. taclo, tacaes
HELP, to - atender
HELPS, he, she, it, HELP, you, sing. - atende (atender)
HELP THEM, to - you, pl. - atendf-los, atende-las
HIDE, n. couro
HIGH - alto, alta
HIGHWAYS - estradas
HOW LONG - quanto tempo
HOW LONG HAVE YOU BEEN HERE? - Hi quanto tempo o senhor esti aqui?
HUT - cabana

I

ICE - gelo
ICEBOX - geladeira, Port. frigorffico
ICE CREAM - sorvete, Port. gelado
ICED, ICY-COLD - gelado, gelada
IF - se
INEXPENSIVE - barato, barata
INNER SPRING MATTRESS - colchlo de molar
INSTALLMENT, INSTALLMENTS - prestacto, prestaceSes
INSTALLMENT PLAN, INSTALLMENT PLANS - a prestacto, em prestactles
IT WILL NOT DO - nLo serve

11
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JANUARY - Janeiro

K

KEEP, to - guardar
KILO (about 2.2 lbs.) - quilo
KIND, n. - tipo
KITCHEN - cozinha
KNIVES - facas
KNOWS, he, she, it, KNOW, you, sing. - conhece (conhecer)

L

LANGUAGE - lingua
LARGER - maior, maiores
LEATHER - couro
LEAVES, he, she, it, LEAVE, you, sing. (on a trip) - viaja (viajar)
LIGHT WEIGHTED - 'eve
LIKING - gostando (gostar)
LINE, n. - linha
LITER (about one quart) - litro
LOCAL, n. - local
LOCATION - local
LOOKING FOR procurando (procurar)
LOOSE, adj. - folgado, folgada
LOUNGING CHAIR - espreguicadeira, Port. cadeira de recosto
LUBRICATE, to - lubrificar
LUNCH, LUNCHEON, MID-DAY MEAL, n. alm8co
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MAKE A DOWN PAYMENT, to dar uma entrada
MANGO TREES - mangueiras
MARKETS, n. - mercados
MATCH (that) . (que) combinem (combinar)
MATTRESS, MATTRESSES - colchlo, colch8es
MEETS, he, she, it, MEET, you, sing. encontra
MILK PITCHER - leiteira, Port. leiteiro
MODERATE, adj. (price) - mddico
MOMENT - momento
MORE THAN THIRTY YEARS - mais de trinta anos
MOTHER (mom) - mite,(mamle)
MOTOR, MOTORS . motor, motores
MR. - "seu", sr., snr.

N

NEEDS - he, she, it, NEED, you, sing. - precisa (precisar)

NEITHER, NOR - nem
NEW . nova, novo
NOBODY - ningu4m
NOON - meio-dia
NO ONE . ninguem
NOR . nem
NORTH - norte

0

OCCASION, OCCASIONS - vez, vezes
OCCUPIED - ocupado, ocupada (ocupar)
OF HERE - daqui
OIL, n. dleo
OLDER - o mais velho, a mais veiha
OLIVE OIL - azeite (d8ce)
ON ACCOUNT OF por causa de
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ONE EATS WELL - come-se bem (comer)
ONION - cebola
OPEN, to - abrir
OVER THERE - a
OWNER - dono, dona

P

PAIR, PAIRS - par, pares
PALM TREES - palmeiras
PARDON ME - desculpe (desculpar)
PARENTS - pais
PART, n. pedaco
PAY FOR, to - pagar
PEAS - ervilhas (petit-pois)
PEPPER, n. - pimenta
PERSONS - pessoas
PICK UP, to - buscar
PIECE - pedago
PIECES - pecas
PLACE, PLACES, n. - lugar, lugares
PLATES - pratos
PLATTERS - travessas
POACHED EGGS - ovos poches
POLISH (shoe) n. - graxa, Port. pomada, lustre
POLISH SHOES, to - engraxar (sapatos)
PORK CHOPS - costeletas de porco
PORTUGUESE FLOWER - "Flor Lusitana"
PREFERENCE - prefer@ncia
PRICES, n. - pregos
POTATO - batata
PREPARE, they, you, pl. preparam (preparar)
PURCHASES, n. compras
PUT AWAY, to - guardar

Q

QUALITY qualidade
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RADIATOR, RADIATORS - radiador, radiadores
RAINS, n. - chuvas
RAN AROUND, RAN BACK AND FORTH, he, she, it, you,

de um lado para outro
READY - pronto, pronta
REALLY - realmente
REASONABLE (price) - mddico
REFRIGERATOR - geladeira, Port. frigorifico
RENT, to - alugar
RENT, RENTS, n. - aluguel, alugudis, Port. aluguer
REQUEST, n. - pedido
RINGS (telephone, bells), he, she, it, RING, you,

(tocar)
ROADS - estradas
ROOMY - espacosas, espacosos
RUBBER - borracha
RUNS, he, she, it, RUN, you, sing. - anda (andar)

S

sing. - andou

, alugueres, renda( s)

sing. - toca

SALE, n. liquidaclo (on sale - em li4uida00)
SALT, n. - sal
SAME mesma, mesmo
SAUCER - pires
SAVE, to (not to throw out) - guardar
SAY, you, pl., they - dizem (dizer)
SCRAMBLED EGGS - ovos mexidos, Port. fritada de ovos
SECOND - segundo, segunda
SELLS, he, she, it, SELL, you, sing. - vende (vender)
SERVANT - empregado, empregada
SERVE, they, you, pl. - servem (servir)
SHALL BE (I) estarei (estar)
SHOE STORE - sapataria
SHOPPING, n. - compras
SHOWER (bath) - chuveiro
SHOW, to - mostrar
SILVERWARE (sets) - talher, talheres
SISTER, SISTERS - irma, irmls
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SIZE, n. - tamanho
SMALL DISHES . pratinhos
SMALLER - menor, menores
SNACK, n. - merenda (to have a snack - merendar)
SOFT BOILED EGGS - ovos quentes
SOLE (shoe) - sola
SO LONG - at ji
SOON - logo
SORRY, I'M SORRY - desculpe, sinto muito
SOUP DISHES - pratos fundos
SOUTH - sul
SPACIOUS - espacosas, espacosos
SPOON, SPOONS - colher, colheres
START, they, you, pl. - comecam (comecar)
STATION WAGON - camionete, Port. furgonete
STEM GLASS - c&lice
STOCK - sortimento
STOP BY (I'll) - pas& por of (passar)
STORE, to - guardar
STOVE, STOVES - fogKo, fogies
STREET . rua
STRING, STRINGS - cora°, cordaes
STRING BEANS - vagens
STRONG - forte
STUDIO COUCH - sofi-cama
STUDY, to - estudar
STURDY - firm
SUGAR BOWL - acucareiro
SUITCASES - malas
SUPPER, n. ceia
SUPPLY, n. - sortimento

T

TAKES, he, she, it, TAKE, you, sing. - leva (levar)
TALL - alto, alta
TALK, you, pl., they - conversam (conversar)
TELEPHONE, to - telefonar
TELEPHONE CALL, n. - telefonema
.TELEPHONE DIRECTORY - lista telef8nica
TENT- cabana
THERE (far away) - ld

I
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THEREFORE - por isso
THIN - magras, magras
THING - coisa
THIS IS WHY - por isto
THOUGHT, you, pl, they - achou (achar)
THROUGH THE - pelo, pela
TIGHT - apertados, apertadas
TIME, TIMES, n. vez, vozes
TIME, n. - tempo, Nora
TIN - lata
TIP, n. gorgeta
TIRES (of a vehicle) - pneus, pneumaticos
TO HIM, TO HER, TO YOU, sing. the
TONGUE - lingua
TOSSED GREEN SALAD - salada mixta
TRAVELS, he, she, it, TRAVEL, you, sing. - viaja
TRIES, he, she, it, TRY,-you, sing. - experimenta (experimentar)
TRIES ON, he, she, it, TRY ON, you, sing. - experimenta,

(experimentar)
TRYING - procurando (procurar)
TURN, TURNS, n. vez, vozes
TWIN BED - cama de solteiro
TYPE, n. tipo

U

USA . EEUU, EE.UU., Estados Unidos

V

VANILLA ICE CREAM - sorvete de creme, Port. Gelado
VANITY TABLE, TABLES - penteadeira, toucador, toucadores
VOICE, VOICES - voz, vozes
VINEGAR - vinagre
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WAITER - garcon, Port. criado de mesa, servente
WAITRESS - garconete Port. criada de mesa, servente
WALKS, he, she, it, WALK, you, sing. anda (andar)
WARDROBES - armdrios
WAS, he, she, it, WERE, you, sing. - estava (estar)
WASH, to - lavar
WEATHER - tempo
WHAT CAN I DO FOR YOU? - Em que posso the ser dtil?
WHICH - qual, quais
WHOSE - cujo, cuja
WINE GLASS - cdlice
WISH, they, you, pl. - desejam (desejar)
WITHOUT - sem
WITHOUT FAIL - sem falta
WONDERFUL - que dtimol
WOULD GIVE, he, she, it, you, sing. - daria (dar)
WOULD IT BE POSSIBLE seria possivel
WOULD PASS, he, she, it, you, sing. - passaria (passar)
WRONG NUMBER, NUMBERS (telephone) - ligaclo errada, ligagges

11
erradas

O

YESTERDAY - ontem
YOUNGER - o mais moco, a mais moo
YOUNG MAN, YOUNG MEN - rapaz, rapazes

440
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EXERCfCIOS DE APRESENTAVO

1 Eu nunca fui (usar uma patente militar). Por quanto tempo
o senhor foi (usar patente militar inferior)?

Eu fui durante anos.
O senhor foi (usar patente inferior i atual), antes de ser
(usar a patente atual)? .

Sim sr., eu fui , antes de ser
O senhor foi colega do ?

Sim sr., eu fui colega do ^
Nio sr., eu nunca fui colega dele.

Onde o senhor foi colega do ?

Eu fui colega do em West Point.
De que escola primaria o senhor foi aluno?

Eu fui aluno da Escola em .

De que universidade o senhor foi aluno?
Eu fui aluno da Universidade em .

O senhor foi professor de ingles?
Nao sr., eu nunca fui professor de inglgs.

O senhor foi professor de (indicar algum assunto militar)?
Sim sr., eu fui professor de .

Onde o senhor foi professor de ?
Eu fui professor de em .

Por quanto tempo o foi (usar patente militar)?
Mle foi por .

11e foi (usar patente militar), antes de ser (usar patente
militar)?

Sim sr., he foi ------, antes de ser .

O foi colega do senhor?
Sim sr., 11e foi meu colega.
Nib sr., ele nunca foi meu colega.

Onde he foi colega do senhor?
11e foi meu colega em .

De que escola primiria o foi aluno?
Ale foi aluno de .

De que universidade he foi aluno?
tie foi aluno de .

O foi 2rofessor de ingles?
Sim sr., tle foi professor de inglgs.
N o sr., ele nao foi professor de ingles.

Pie foi professor de ?
Sim sr., gle foi professor de .
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O e eu fomos colegas en West Point. 0 senhor e

o tambem foram colegas?
Nlo sr., n6s nSo fomos colegas.
Sim sr., n6s fomos colegas.

Os senhores foram professares de ingles?
N2o sr., n6s nto fomos professepres de ingles.

Os senhores foram professares de
Sim sr., n6s fomos professares de

O senhor e sua senhora foram colegas na escola primirla?
Sim sr., n6s fomos colegas na escola primiria.

Os senhores foram colegas na universidade?
Sim sr., n6s fomos colegas na universidade.

O e o foram professOres de portugues?
N2o sr., elcs nunca foram professares de portugugs.

Iles foram professares de
N2o sr., eles nunca foram professares de

Iles foram professores?
N2o sr., eles nunca foram professares.

Iles foram colegas?
Sin sr., eles foram colegas.

Onde files foram colegas?
Iles foram colegas en

Quando files foram colegas?
Iles foram colegas ea

2 Hoje o senhor teve aulas de portugues?
Sim sr., hoje tive aulas de portugues.

Quantas aulas o senhor teve hoje?
Hoje titre seis aulas.

Quantas aulas o senhor teve ontem?
Ontea tambim tive seis aulas.

quantas aulas o senhor teve anteontem?
Anteontem tambem tive seis aulas.

Quaatas aulas o senhor teIre ontem de tarde?
Oates de tarde tive tres aulas.

Quantas aulas o senhor teve no sibadol
NO sibado eu No tive aulas.

Porque o senhor n2o teve aulas no sibado?
Porque no sibado n2o ha aulas.
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Oaten o senhor teve tempo pars estudar?
Sin, sr., oaten eu tive tempe pars estudar.

0 senhor teve deveres de case pars fazer?
Nio sr., oaten nio tire deveres de case pars fazer.

Hoje o teve lulu?
Sim sr., hoje ele teve aulas.

Quanta's aulas ele teve?
Ale teve seis aulas.

Quanta* aulas ele teve onten?
Oaten ele Isabela teve seis aulas.

Quanta's aulas ele teve anteonten?
Anteonten ele nio teve aides.

Porque ele nio teve mists anteontem2
tie nio teve amiss anteonten, porque anteonten foi

doming°.
Onten o teve tempo pare estudar?

Sin sr., onten ele teve tempo pare estudar.
Ale teve devens de case pare fuser?

Sim sr., ele teve deveres de case pars fazer.

NOs nio tivemos tempo de it i cidade. Os senhores
tiveram?

Sin sr., nos tivemos tempo de ir cidade.
Os senhores tiveraw tempo de fazer coapras?

Sin sr., dos tivesos teapo de fazer compras.
Os senhores tamblim tive ran tempo de almocar?

1

Si. sr., nos Urea°s teapo de almegar.
tine ran tempo de buster o carro no posts?
Nio sr., Os nio tivemos tempo de buscar o
carro no posto.



Quantas aulas a e o tiveram anteontem?
Anteontem tiles tiveram seis aulas.

Iles tiveram seis aulas ontem3
Sim sr., ontem eles tambem tiveram seis aulas.

Quantal' aulas tiles tiveram hoje de manhi? 5
Hoje de manhi tiles tiveram tres aulas.

Hoje eles tiveram tempo para almocar na cidade?
Sim sr., tiles tiveram tempo para almocar na cidade hoje.

Elea tambim tiveram tempo para fazer compras?
Nio sr., eles nio tiveram tempo para fazer compras. 10

3 Hoje eu trouxe meu carro para a Escola. 0 senhor trouxe
seu carro?

Sim sr., hoje eu trouxe meu carro para a Escola.
0 senhor trouxe algum colega no seu carro?

Sim sr., en trouxe doffs colegas no meu carro.
Que colegas o senhor trouxe no seu carro?

Eu trouxe ,o capita° e o sargento.
0 senhor tambem trouxe o professor no seu carro?

Nao sr., eu nio trouxe o professor

.41

Hoje o trouxe o carro para a Escola?
Naomi sr.L hoje lie nao trouxe o carro para a Escola.

Porque ele nao trouxe o carro hoje?
lle nao trouxe o carro hoje, porque o carro esti no
posto.

Quern trouxe o para a Escola?
0 trouxe o para a Escola.

0 tambem trouxe outros colegas no carro?
Sim sr.r e1e trouxe outros colegas no carro.

Ncis nio trouxemos livros. Os senhores trouxeram livros?
Sim sr., nos trouxemos muitos livros.

Que livros os senhores trouxeram?
Nos trouxemos os livros 1 e 2.
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Os senhores tambem trouxeram um dicionirio?
Sim, sr., nos tambem trouxemos um dicionario.

Os senhores trouxeram o dicionario grande?
Nao, Sr., nos trouxemos o dicionario pequeno.

Porque os senhores no trouxeram o dicicnario grande?
Nao trouxemos o grande, porque e muito pesado.

O e o trouxeram cigarros?
Sim sr., eles trouxeram cigarros.

Que marca de cigarros eles trouxeram?
Eles trouxeram

Eles tambem trouxeram fosforos?
Sim sr., eles tambem trouxeram fOsforos.

Eles trouxeram isqueiro?
Nao sr.,A,eles nao trouxeram isqueiro.

Porque eA les nao trouxeram isqueiro?
Eles nao trouxeram isqueiro, porque eles nao tem
isqueiro.

4 Eu vim para Monterey ha muitos anos. Quando o senhor
veio para Monterey?

Vim para Monterey em
O senhor veio so?

Nio sr., nao vim so, vim cam minha familia.
O senhor veio de aviao?

Nio sr., vim de carro.
De onde o senhor veio?

Vim de Washington D.C.

5

10

15

20

25

Quando o veio para Monterey?
Ele veio em

Ele veio so?
Nio Sr., ele veio com a familia. 30

Ele veio de carro?
Sim Asr., "le veio de carro.

De onde ele veio?
Ele veio de
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NOs viemos para Monterey em janeiro. Quando os senhores
vie ram?

Viemos em dezembro.
Os senhores vieram sos?

Nio sr., viemos corn nossas familias.
Vie ram de aviio?

Nio sr., viemos de carro.
De onde vieram?

Viemos de

5

Quando o e o vieram para Monterey? 10

Ales vieram em
Ales vieram sos?

Nao sr., eles nao vieram sos.
Com quern eles vieram?

Vieram con as familias. 15
Como eles vieram?

Ales vieram de aviio.
De onde eles vieram?

Vie ram de

5 A que horas o senhor veio para a Escola hoje?
Hoje via para a Escola as sete e aeia.

Como o senhor veio para a Escola?
Vim de carro.

0 senhor veio so?
Nio sr., vim corn outros colegas.

A que horas o veio para a Escola hoje?
Ho.* ele veio as sete e quarenta e cinco.

Como ele veio?
AleAveio a pe.

Porque ele veio a pe?
Ale veio a pe, porque mora perto.

20

25

30
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11/- /In

0 senhor e o tambem viera, a pe?
Nio sr., nos nao viemos a pe.

Os senhores vieram de aviao?
Nio sr., nos nao viemos de aviio.

Entio, como os senhores vieram?
Viemos de carro.

Vie ram em seu carro?
Nio sr., viemos no carro do

Quando o e o vieram para a Escola?
Iles vieram as sete horas.

Porque elesvieram is sete horas?
Vie ram as sete horas para tomar cafe.

. Iles vieram de carro?
Nio,, sr., vieram a,pe.

Porque eles vieram I pe?
Iles vieram a pe, porque iles moram perto.

II

L-26

5

10

IS

7



SITUAQA0

A viagem da familia Taylor de Washington a Monterey foi 6tima.
B Major Taylor e a familia chegaram a Peninsula no dia 9 de
janeiro. ales tiveram muita sorte e acharam uma casa 6tima
em Carmel. 0 major e Dona Mary gostaram muito da casa, por
isso eles a alugaram sem ver outras. Na escola, o major foi
apresentado aos professOres do Departamento de Portugues e aos
colegas. No momento, ele conversa com o Coronel Harry Brown,
um dos alunos de portugues, que vai ser Adido Militar no Rio.

DIALOGO

5

Personagens: Coronel Brown e Major Taylor 10

B Quando o senhor chegou aqui, major?
T Cheguei hA seis dias. E o senhor, coronel?

B N6s chegamos antes do Natal. 0 senhor jA estA instalado?
T JA, sim senhor, e muito bem instalado.

B Acharam casa facilmente, major? 15

T Achamos coronel. Tivemos muita sorte.

B Alugaram casa mobiliada ou sem mobilia?
T Completamente mobiliada.

B Com roupa de cama e mesa?
T Sim, e com bateria de cozinha e mAquina de lavar. 20

B Quantos comodos (1) a casa tem?
T Tem tres quartos, sala de jantar, sala de estar, banheiros,

cozinha e garagem tambem.

B 0 aluguel e alto?
um pouco alto, mas vale a pena. Estamos muito contentes 25

com a casa.

B 0 aluguel inclui tudo?
T Sim senhor, inclui tudo: Agua, gAs, luz, lixo e telefone.
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0.111,:i01,1-.44r.

B 0 senhor precisou fazer contrato?
T No senhor.

. ,... .....e. -rip", ow, :..... ---.. .7,w

- - ,

B Nem fazer um dep6sito?
T Aht sim senhor, paguei dois meses de aluguel, como

dep6sito.

B A campainha das aulas acaba de tocar, nao 6?
T Sim senhor. Vamos entrar?

0 Cel. Brown e o Major Taylor voltam pars a
sala de aula.

(1) In Portugal the rooms of a house are:

SALA DE VISITAS (a) living.room
CASA OU QUARTO DE JANTAR (a) dining-, room
QUARTO DE CAMA (o) . bedroom

:ASA OU QUARTO DE BANHO (o) bathroom
QUARTO (o) . room, division of a house

L..26
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EXERCfCIOS

Usar as frases seguintes,modificando-as para que ele, nos e
eles tambem possam ser exercitados.

1 0 senhor ja foi Adido Militar?
Nao sr., eu nunca fui Adido Militar.

0 senhor ja foi professor?
Sim sr., eu ja fui professor.

O senhor foi professor de linguas?
Nio sr., fui professor de

Onde o senhor foi professor?
Pui professor em

O senhor foi aluno de West Point?
Sin sr., fui aluno de West Point.

Quando o senhor chegou aqui, foi apresentado aos
professores?

Sim sr., quando eu cheguei aqui, fui apresentado
aos professores.

O senhor tanben foi apresentado aos seus colegas?
Sim sr., eu fui apresentado aos aeus colegas.

Onde o senhor foi apresentado aos seus colegas?
Fui apresentado nos meus colegas na sala de aula.

2 Quando o senhor chegou aqui, achou casa ficilnente?
Sin, sr., quando eu cheguei aqui, aehei casa
ficilmente.

O senhor teve sorte con o local da casa?
Sim, sr., tive sorte con o local da casa.

O senhor teve sorte con o tipo da casa?
Sin, sr., tive sorte con o tipo da casa.

O senhor teve sorte com o aluguel da casa?
Sin, sr tive sorte con o aluguel da casa.
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O senhor
Nao

O senhor
Sim

O senhor
Sim

O senhor
Sim

O senhor

trouxe mobilia para Monterey?
sr., eu nao trouxe mobilia para Monterey.
trouxe roupa de cama e mesa?
sr., eu trouxe roupa de cama e mesa.
trouxe louca?
sr., eu trouxe louca.
trouxe talheres?
sr., eu trouxe talheres.
trouxe bateria de cozinha?

Sim sr., eu trouxe bateria de cozinha.
O senhor trouxe maquina de lavar?

Sim sr., eu trouxe maquina de lavar.
O senhor trouxe cachorro?

Nao sr., eu nao trouxe cachorro, porque eu nao
tenho cachorro.

4 0 senhor esta bem instalado?
Sim sr., estou bem instalado.

O senhor alugou..casa mobiliada?
Nao Sr., nao aluguei casa mobiliada.

Quantos comodos tem a casa do senhor?
Minha casa,,tem

Quais sao os comodos da casa do senhor?
Os comodos de minha casa sao

O senhor acha que vale a pena pagar aluguel alto?
Sim sr., acho que vale a pena pagar aluguel alto.

O senhor acha que vale a pena alugar casa mobiliada?
Sim sr., acho que vale a pena alugar casa mobiliada.

Vale a pena fazer contrato?
Sim sr., vale a pena fazer contrato.

Vale a pena comprar casa?
Sim sr., vale a pena comprar casa.
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5 0 aluguel da casa do senhor inclui
Sim ,sr., o aluguel inclui agua.

Inclui gas?
Nio inclui gas.

luz?
Nao sr., nao inclui luz.

Inclui lixo?
Nao sr., nao inclui lixo.

Inclui telefone?
No nao inclui telefone.

Que numero e o telefone do senhor?
0 numero do meu telefone e



LEITURA

A FAMfLIA TAYLOR NA PENfNSULA DE MONTEREY

A viager. da familia Taylor de Washington a Monterey foi

alma. Eles levaram mais de uma semana para chegar, mas

gostaraa muito da viagem. Quando ales chegaram a Monterey,

tiveram muita sorte e acharam uma casa Otima na Rua das 5

Mangueiras. Todos gostaram muito da casa, por isso ales

a alugaram logo.

1 Como foi a viagem da familia Taylor?
2 Quanto tempo ales levaram de Washington a honterey?
3 Quando ales chegaram a Monterey, acharam casa

ficilmente?
4 Eles iiveram sorte em achar casa facilmente?
5 Onde a familia Taylor alugou casa?
6 Porque ales alugaram a primeira casa quc. acharam?

A casa que ales alugaram era completamente mobiliada,

com roupa de cama e mesa, bateria de cozinha e miquina de

lavar. A casa e grande, com cilimodos espacosos; tem tre4s

quartos, sala de jantar e de estar, dois banheiros, cozinha

e garagem. No fundo da casa hi um quintal, onde os meninos

puseram a casa do cachorro. 0 cachorro ales se chama "Tupi".

L-26
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Ej

7 lles alugaram casa mobiliada ou sem mobilia?
8 A casa tem roupa de cama e mesa?
9 A casa tem bateria de cozinha?

10 A casa tem maquina de lavar?
11 Quantos cOmodos a casa tem?
12 Quais sao os comodos da casa?
13 Como sac) os cOmodos da cast?
14 A casa tem quintal?
15 Onde fica o quintal?
16 0 que os meninos puseram no quintal?
17 Como se chama o cachorro dies?

0 aluguel da casa 4 um pouco alto, mas o major acha que

vale a Dena pagar aluguel alto, porque a casa 4 auitc boa,

e a familia ester bem instalada. Todos estio muito contentes

coa a casa. Al4m disso, o aluguel inclui igua, gis, luz,

lixo e telefone.

01 major no precisou fazer contrato, ins pagou dois

meses de aluguel, como depOsito.

L-26

18 0 aluguel tla casa 4 alto?
19 Porque o major prefere pagar aluguel alto?
20 A familia Taylor esta beer instalada?
21 Todos estio contentes con a casa?
22 0 que o aluguel inclui?
23 0 major precisou fazer contrato?
24 0 major precisou fazer deposito?
25 Que deposito o major fez?

5
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Na segunda.4eira, depois que ele chegou a Peninsula de Mon

terey, o major foi a escola, onde foi apresentado aos profess()

res do Departamento de Portugugs e aos colegas. Um dos seus

colegas e o Coronel Harry Brown, que vai ser Adido Militar no

Rio. 5

L' -2c

26 Quando o major foi a Escola de Linguas do Exercito?
27 tie foi apresentado aos professOres de portugugs?
28 tle tambem foi apresentado aos colegas?
29 Quem e o Coronel Harry Brown?
30 Quantos colegas o senhor tem?
31 0 grupo dos alunos do portugues a grande?
32 No grupo do senhor ha um Adido Militar?
33 0 senhor vai ser Adido Militar? No Rio? Em Lisboa?
34 0 senhor achou casa facilmente, quando chegou aqui?
35 0 senhor acha que vale a pena pagar aluguel alto?
36 0 senhor acha que vale a pena alugar casa mobiliada?
37 0 senhor acha que vale a pena fazer contrato?
38 0 senhor alugou casa mobiliada?
39 0 senhor alugou casa sem mobilia?
40 Quantos cemodos a casa do senhor tem?
41 0 senhor fez contrato, quando alugou a casa onde mora?
42 0 que o aluguel da casa do senhor inclui?
43 Em que rua fica a casa do senhor?
44 Que ndmero e o telefone do senhor?
45 Que ndmero é a casa do senhor?
46 0 senhor teve que fazer dep6sito, quando alugou a casa?
47 Na Peninsula os alugueis de casas sao altos?
48 A casa do senhor cem garagem?
49 A casa do senhor tem cOmodos grandes?
50 A casa do senhor tem quintal?
51 0 senhor tem um cachorro?
52 Como se chama o cachorro do senhor?
53 A casa do cachorro fica no fundo da casa?
54 A garagem fica no fundo da casa?
55 Descreva a casa onde o senhor mora.

16
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EXERCICICIS DE APLICAcA0

1 Um aluno descreveri a situacffo da licffo.

2 Um aluno sera o Coronel Brown e se apresentera a turma,
dizendo quem e e o que esti fazendo.

3 Dois alunos representarlo a situaclo da licio.

4 Dois alunos representarffo situacao semelhante a desta
lido.

5 Cada aluno descreveri a casa em que mora atualmente.

6 Repetir conforme a necessidade.

REVERES DE CASA

1 Faca, por escrito, uma descricffo da casa onde o senhor
esta morando.

2 Grave a descricffo.

L-26 17



VOCABULARIO

ACABA DE (TOCAR) (acabar de, reg.) - has just rung
(to have just)
ACABAR DE is followed by any verb in the INFINITIVE,
and may be conjugated in any person or tense. Note
that in the English translation of this expression
TO HAVE is conjugated but the main verb is always in
the PAST PARTICIPLE.
Examples:
ACABAMOS DE TELEFONAR a Rita.
WE HAVE JUST PHONED Rita.
21e TINHA ACABADO DE SAIR, quando a carta chegou.
He HAD JUST LEFT, when the letter arrived.

ADIDO MILITAR, MILITARES (o) - Army Attache(s)
ALEM DISSO - moreover, besides
APRESENTADO, APRESENTADA (apresentar, reg.) - introduced
BATERIA DE COZINHA (a) - set of kitchenware
CACHORRO (0), CACHORRA, CADELA (a) - dog, bitch
CAMPAINHA (a) - electric bell, Church bell is SINO
COMODO (o) - room (division of a house), living quarter
CONTENTES - happy, contented, satisfied
CONTRATO (o) - contract, lease

FAZER CONTRATO - to sign a lease, to make a contract
DEPOSIT° (o) - deposit
2LES A ALUGARAM - they rented it

A, AS - IT, THEY feminine, 0, OS masculine
PACILMENTE - easily
FUNDO (o) - back, rear part of a place, bottom
INCLUI (incluir, reg.) - he, she, it includes, you (sing.)

include
INCLUINDO (incluir, reg.) - including
INSTALADO, INSTALADA (instalar, reg.) - settled, installed,

established
LIXO (0) - garbage, refuse
MAQUI NA DE LAVAR (a) - washing machine
QUINTAL, QUINTAIS (o) - back yard(s)
ROUPA DE CAMA E MESA (a) - white goods, household linen
SALA DE ESTAR (a) - living room

L-26 18



SORTE (a) - luck
TER SORTE - to be lucky

TOCAR - to ring, to play a musical instrument, to touch
TUPI - the name of one of Brazil's Indian tribes
VALE A PENA - it is worth while

VALER A PENA - to be worth while
VALER, in this expression, is conjugated in all tenses,
but in the 3rd persons only.

L-26 19



NOTAS GRAMATICAI S

PRETERITS

eu
to

g le

nos
vos

eles

SER TER TRAZER V I R

FUI TIVE TROUXE VIM
FOSTE T I VESTE TROUXESTE VI ESTE
F OI TEVE TROUXE VE I 0

F OMOS TIVE MOS TROUXEMOS VI EMOS
FOSTES TI VE S TES TROUXES TES VI ESTES
FORAM TIVERAM TROUXERAM V IERAM

L-26 20
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EXERCTCIOS DE APRESENTA00

1 Eu estava no Brasil antes de vir para Monterey. Onde o

senhor estava?
Eu estava em

Quando o senhor estava em morava numa casa grande?

Nao sr., quando eu estava em ,
me ava num apar-

tamento.
O senhor morava so?

Nio sr., eu morava com minha familia.
Em que rua o senhor morava?

Eu morava na Rua , numero
O senhor morava perto da cidade?

Sim sr., eu morava muito perto da cidade.

Onde o estava,
Ele estava em

Quando eAle estava la, morava num
Nao sr., ele nao morava num

Ele morava numa casa grande?
Sim sr.z ele morava numa

Ele morava sozinho?
Nio Sr., morava com

Em que rua ele morava?
Ele morava na Rua

Ele mo-ava perto da cidade?
Nao sr., ele morava na cidade.

antes de vir para Monterey?

apartamento?
apartamento.

casa grande.

a familia.

numero

Antes de vir para Monterey, minha familia e eu estivamos

em . ,Onde o senhor e sua familia estavam?

Nos estavamos em
Quando os senhores estavam la, moravam em casa ou apar-

tamento?
Ncis morivamos em casa.
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Os senhores moravam numa casa grande?
Nao sr., moravamos ruma casa pequena.

Os senhores moravam em casa com jardim?

Sim sr., moravamos em casa com jardim.

E moravam perto da cidade?
Sim sr., moravamos perto da cidade.

Em que rua os senhores moravam?
Moravamos na Pua , numero

5

Onde o e a familia estavam, antes de vir pars Monterey?

Ales estavam em .
10

Quando 81es estavam em , aes moravam numa casa grande?

Sim sr., quando aes estavam la, moravam numa casa grande.

Ales moravam em casa com quintal?
Sim sr., eles moravam em casa com quintal.

Em que rua eles moravam? 15

Ales moravam na Rua , numero .

Ales moravam longe da cidade?
Nao sr., tiles moravam na cidade.

2 Onde o senhor morava, antes de ser militar?
Antes de ser militar; eu morava em

Quando o senhor morava ,la, estudava ou trabalhava?
Quando eu morava la, eu trabalhava e estudava.

Onde o senhor trabalhava?
Eu trabalhava num past° de gasolina.

Quantos dias por semana o senhor trabalhava?
Eu trabalhava seis dias por semana.

Onde o morava, antes de ser militar?
ale morava em -;----.

Quando ele morava la, trabalhava ou estudava?
Quando ele morava la, trabalhava e estudava.

Onde ile trabalhava?
Ale trabalhava em .

Quantos dias por semana ele trabalhava?
Ale trabalhava dias por semana.

20

25

30
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Onde os senhores moravam, antes de vir para Monterey?

Nos moravamos em
Quando os senhores,moravampla,,trabalhavam ou estudavam?

Quando nos moravamos la, nos trabalhavamos.

Onde os senhores trabalhavam?
Nos trabalhavamos em

Quantos dias po5 semana os senhores trabalhavam?

Nos trabalhavamos dias por semana.

Onde os senhores estudavam?
Nos estudavamos na (escola, universidade), no (colegio).

Onde o e o moravam, antes de vir para Monterey?

Antes de vir pars Monterey, ;les moravam en

Quando eles moravam la, trabalhavam ou estudavam?

Ales estudavam e trabalhavam.
Onde iles trabalhavam?

Ales trabalhavam em
Quantos dias por semana eles trabalhavam?

Ales trabalhavam dias por semana.
Ales trabalhavam de dia ou de noite?

Ales trabalhavam de noite.

E estudavam de dia?
Sim sr., 81es estudavaa de dia.

5

10

15

20

3 Enquanto o senhor trabalhava no pOsto, sua senhora trabalhava

em casa?
Sim sr., enquanto eu trabalhava no pOsto, minha senhora 25

trabalhava em casa.
Quantas horas o senhor trabalhava no pOsto?

Eu trabalhava oito horas por dia.

Quando o senhor chegava em casa, trabalhava?

Nao sr., quando eu chegava em casa, eu descansava. 30

Onde o senhor descansava?
Eu descansava no jardia ou na varanda.

Enquanto o senhor descansava, fumava?

Sim sr., enquanto eu descansava, fumava.

O senhor fumava cigarro?
35

Nao sr., eu fumava cachimbo.
O senhor gostava de

Sim sr., eu gostava muito de

L-27
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Quando eles estavam em , trabalhavam muito?
Sim sr., quando eles estavam la, trabalhavam muito.

Enquanto eles trabalhavam, as senhoras deles tambem tra-
balhavam?

Sim sr., enquanto eles trabalhavam, elas tambem
trabalhavam.

Quantas horas por dia eles trabalhavam?
Pies trabalhavam horas por dia.

Quando eles chegavam em casa, descansavam?
Sim sr., quando eles chegavam em casa, descansavam.

Enquanto eles descansavam, fumavam?
Sim sr., enquanto eles descansavam, fumavam.

0 que eles fumavam?
Iles fumavam cigarros.

ties gostavam de
Sim sr., eles gostavam de

Usar as perguntas seguintesImodificando-as para que ele, nos
e eles possam sex exercitados.

Quando o
Sim

Quando 0
Nao

Quando 0
Sim

Quando o
estudavam?

Quando o
portugues.

telefone tocou, o senhor estudava?
sr., quando o telefone tocou, eu estudava.
telefone tocou, sua senhora estudava?
sr., quando o telefone tocou, ela cozinhava.
telefone tocou, seus filhos estudavam?
sr., quando o telefone tocou, meus filhos estudavam.
telefone tocou, o que o senhor e seus filhos

telefone tocou, meus filhos e eu estudivamos

Quando sua senhora saiu, o senhor estudava?
Nao sr., quando minha senhora saiu, eu descansava.

Quando sua senhora saiu, seus filhos estudavam?
Nao sr., quando minha senhora saiu, meus filhos estavam
no quintal.

Quando a chuva comecou, o senhor descansava no jardim?
Sim sr., quando a chuva comecou, eu descansava no
jardim.
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Enquanto o trabalhava, a senhora dgle tambem
trabalhava?

Sim sr., ela tambem trabalhava.
Onde ela trabalhava?

Eli trabalhava em casa.
Quantas horas o trabalhava?

Ale trabalhava horas por dia.
Qua/Ado gle chegava em casa, trabalhava?

Nao sr., quando ele chegava em casa, ele descansava.
Onde gle descansava?

tie descansava no jardim.
tie descansava numa espreguicadeira?

Sim sr., ele descansava numa espreguicadeira.
Enquanto ele descansavat fumava?

Sim sr., enquanto ele descansava, fumava.
Ale fumava cachimbo?

Nao sr., Le fumava cigarros.
0 gostava de

Sim sr., ele gostava de la.

Enquanto os senhores trabalhavam, suas senhoras taabem
trabalhavam?

Sim sr., enquanto nos trabalhavamos, elas tambem
trabalhavam.

Onde os senhores trabalhavam?
Nos trabalhavamos em

Quantas horas por dia os senhores trabalhavam?
Nos trabalhavamos horas por dia.

Quando os senhores chegavam em casa descansavam?
Sim sr., quando nos chegavamos em casa, descansavamos.

Enquanto os senhores descansavam, fumavam?
Sim Sr., enquanto nos descansavamos, fumavamos.

Os senhorespfumavam cigarros ou cachimbo?
Nos fumavamos cachimbo.

Os senhores gostavam de
Sim sr., nos gostavamos de
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Quando as aulas a;:abaram, 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 sr., quando as aulas acabaram, a senhora o
esperava no carro.

Quando o senhor chegou em casa, sua senhora cozinhava?
Sim sr., quando eu cheguei em casa, ela cozinhava.

Quando o senhor chegou em casa, seus filhos ja estavam em
casa?

Nio srz, quando eu cheguei em casa, meus filhos
ainda nao estavam em casa.

L- 27
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V

IM

SITUKAO

0 Especialista AntOnio Santos conversa corn o Praca Roberto
Braga, no alojamento, sabre o servico militar.

DIALOG°

Personagens: Antonio e Roberto 5

A Quando voce" se alistou, Roberto?
R Eu nio me alistei, eu fui convocado.

A Em que centro de incorporacio voce se apresentou?
R Eu me apresentei no Forte de Santa Maria.

A Voce" achou o centro ficilmente?
R Nio, porque todos os predios eras iguais.

A Eu tambenAnio. Tive de perguntar sentinela.
R Voce ja fez o exame medico?

A Sin, no mesmo dia em que cheguei. E voce?
R Piz no dia seguinte.

A Porque?
R Porque cheguei na hora da revista de recolher.

A Voce' tambem ficou ea posicio deAsentido?
R Sim, fiquei, mas nio fiz continencia i bandeira.

A Todos os recrutas estavam aptos para o servico militar?
R Nao, alguns nio estavan aptos.

A Bem, ester na hora do rancho. Vamps embora.
R Vamos depressa, senio ficamos no fim da filer.

10

15

20
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EXERCfCIOS

Usar as frases
seguintes,modificando-as para que ele, nos eeles tambem possam ser exercitados.

1 Quando o senhor se alistou?
Eu me alistei em 19-- (mil novecentos e ).Onde o senhor estava, quando se alistou?
Quando eu me alistei, eu estava em0 senhor estava no colegio, quando se alistou?Sim sr., eu estava no colegio, quando me alistei.Onde o senhor estudava?
Eu estudava em ------.

Onde o senhor comecou seu servico militar?Comecei meu servico militar emOnde o senhor morava, quando comecou seu servico militar?Eu morava em , quando comecei meu servico militar.Em que ano o senhor comecou seu servico militar?Comecei meu servico militar em

2 0 senhor saiu do colegio, para se alistar?
Sim sr., eu sal do colegioppara me alistar.Para que forte o senhor foi?
Fui para o Forte em

Quando o senhor estava no Forte morava noalojamento?
Sim sr., quando en estava no Forte moravano alojamento.

Quando o senhor estava no Forte
, trabalhava muito?Sim Sr., quando eu estava la, trabalhava muito.
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3 Quando o senhor chegou ao Forte
Cheguei l a em

Quando o sr. chegou la, se apresentou no centro de incorporacio?
Sim sr., guando eu cheguei li, me apresentei no centro de
incomoracao.

O senhor fez exame medico?
Sim sr., fiz exame medico.

O que o medico fez?
0 medico me pesou e me mediu.

O medico pesou s mediu todos os recrutas?
Sim sr., ele pesou e mediu todos os recrutas?

O medico disse que ,o senhor estava apto para o servigo militar?
Sim Sr., o medico disse que eu estava apto para o servigo
militar.

Depois do exame medico, o sr. prestou juramento?
Sim sr., depois do exame medico eu,prestei juramento.

Todos os recrutas que estavam aptos tambem prestaram juramento?
Sim sr., todos os recrutas que estavam aptos prestaram
juramento.

4 0 senhor chegou ao Forte na hora da revista de
recoiher?

Sim sr., eu cheguei na hora da revista de recoiher.
Os soldados estavam em posicio de sentido?

Sim sr., os soldados estavam em posicio de sentido.
Pies estavam fazendo continencia a bandeira?

Sim sr., todos estavam fazendo continencia i bandeira.
O senhor tambem fez continencia a bandeira?

Nio sr., eu nio fiz continencia a bandeira.
Todos os recrutas do seu grupo estavam aptos para o servigo
militar?

Nio sr., nem todos estavam.
Os recrutas que nio estavam aptos, ficaram no forte?

Nio sr., os que nio estavam aptos, voltaram para suas
casas.

5 Quando o senhor chegou ao forte, onde estava a sentinels?
A sentinela estava perto da guarita do portio.

A sentinela estava com um fuzil na mio?
Nio sr., a sentinela estava com um fuzil ao ombro.

O senhor falou com a sentinela?
Sim sr., eu falei com a sentinela.

A sentinela mostrou ao senhor onde ficava o predio do centro
de incorporacio?

Sim sr., a sentinela mostrou-me onde ficava o predio
do centro de incorporacio.
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T

Os predios eram iguais?
Sim sr., todos,os predios eram iguais.

0 senhor achou os predios fAci/mente?
Nio Sr., eu nio achei os predios facilmente.

Porque?
Porque o forte era muito grande.

5
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LEI TURA

CONVERSA DE RECRUTAS

0 Especialista AntOnio Santos e o Praca Roberto Braga

estavam no mesmo alojv'ento. Antes do rancho, os dots cor-

versam sabre o servico militar, quando foram convocados s 5

se apresentaram nos centros de incorporaciorpara fazer o ser

vivo militar.

1. Antonio e Roberto estavam no mesmo alojamento?
2. Quando os dois conversavam?
3. Sobre o que os dois conversavam? 10
4. Ambos foram convocados?
5. Ambos se apresentaram nos centros de incorporacio?
6. Onde elesAse apresentaram?
7. Para que eles se apresentaram?

Nenhum dos dois se alistou, ambos foram convoctdos. Ro- 15

berto se apresentou no Forte de Santa Maria e AntOnio no For

to Olinda. Nenhum dos dois achou o centro de incorporagio

ficilmente, porque todos os predios eram iguais.

8. AntOnio se alistou?
9. Roberto se alistou? 20
10. Em que forte Antonio se apresentou?
11. Em que forte Roberto se apresentou?
12. Ambos acharam o centro de incorporacio ficilmente?
13. Porque?

Quando AntOnio chegou ao forte, ;le viu uma sentinela 25

com o fuzil ao ombro, perto da guarita do portio. Antonio

1.zrguntou a sentinela onde ficava o centro de incorporacio.

A sentinela mostrou o predio do centro no mapa do forte.
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14. 0 que AntOnio viu, quando chegou ao forte?
15. A sentinela estava com o fuzil ao ombro?
16. Onde estava a sentinela?
17. 0 que Antonio perguntou a sentinela?
18. Onde a sentinela mostrou o centro de incorporacio 5

para Antonio?
19. Todos os fortes tem guaritas?
20. Todos os fortes tem portOes?
21. As sentinelas sempre ficam nas guaritas?
22. 0 que fazem as sentinelas? 10

Roberto e outros recrutas chegaram ao Forte de Santa

Aaria na hora da revista de recolher. Os soldados estavam

em posicio de sentido, fazendo continencia a bandeira. Um

soldado recolhia a bandeira do mastro. Roberto ficou em po-

sicio de sentido, mas nio fez continencia a bandeira. 15

23. Quando Roberto e outros recrutas chegaram ao Forte
de Santa Maria?

24. Como estavam os soldados?
25. Eles estavam fazendo continencia a bandeira?
26. Quem recolhia a bandeira do mastro? 20

27. Roberto ficou em posicio de sentido?
28. Ele fez continencia k bandeira?
29. Porque?

No dia seguinte, Roberto e outros recrutas fizeram o

exame medico. Os medicos pesaram e mediram os recrutas. Os 25

recrutas, que estavam aptos para o servico militar, presta-

ram juramento. Os que nio estavam aptos voltaram para suas

casas. Os gm. ficaram receberam os seus uniformes e duran

to as semanas seguintes aprenderam a ser soldados.

30. Quando Roberto e outros recrutas fizeram o exame
medico?

31. 0 que os medicos fizeram?

30
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32. Que recrutas prestaram juramento?
33. Para onde foram os que nio estavam aptos?
34. 0 que receberam os recrutas que ficaram?
35. 0 que eles aprenderam durante as semanas seguintes?

Quando tocou a campainha do rancho, Ant8nia e Roberto 5

foram depressa para o refeitOrio, para nao ficar no fim da

fila. Jantaram devagar, e depois voltaram para o alojamen-

to.

36. AntOnio e Roberto foram devagar para o refeitorio?
37. Porque?
38. 21es jantaram devagar?
39. Para onde eles voltaram, depois do rancho?
40. Quando o sr. se alistou? (Quando o sr. foi convoca-

do?)
41. Como o sr. comecou o seu servico militar?A
42. Quando o Sr. entrou no servico militar, fez exame

medico?
43. 0 que os medicosAfizeram?
44. 0 Sr. faz continencia a (patente inferior)?
45. 0 sr. faz continencia a (patente superior)?
46. 0 sr. faz continencia a bandeira dos EE.UU.?
47. Quando um soldado fica em posicio de sentido?
48. A que horas e a revista de recoiher num forte?
49. A que horas 6 o rancho?
50. Diga alguma coisa interessante sabre sua vida

militar.

10
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TRADUgA0

Two recruits were talking about their military service

before chow time. Neither one enlisted, both were drafted

while they were still in college.

When they were drafted they reported to the Induction

Center near the town where they lived, and began their

military service with many other recruits. They took a

physical, received uniforms and rifles, and learned how to

be a soldier. They learned to salute and what to do dur-

ing retreat. They did not like the chow, but ate a great

deal. There was always ice-cream for dessert.

A few recruits who were not fit for military service

went home.
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EXERCfCIOS DE APLICA00

1 Um aluno descreveri a situacio da licio.

2 Um aluno sera o Especialista AntOnio Santos, dirt I
turma quem e e o que faz.

3 Um aluno sera o Praca Roberto Braga dirt a turma quem
e e o que faz.

4 Doris alunos representario a situacio da

5 Dols alunos representario situacilo semelhante i desta

licio.

6 Cada aluno diri a turma como comecou o servico militar.

7 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Copie em espaco duplo as seguintes perguntas, res-
pondendo cada uma com uma frase completa.

1 Como o senhor comecou seti servico militar?
2 Onde o senhor comecou seu servico militar?
3 Todos ossmilitares fazem exame medico?

4 Porque ha sentinels no portio de um forte?
5 Como um soldado leva o fuzil?
6 Quando um soldado faz continencia?
7 0 que e rancho?
8 0 senhor toma parte em revistas de recolher?
9 Todos os soldados moram em alojamentos?

10 Quando um soldado fica em posicio de sentido?

2 Grave as perguntas e as respostas.
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VOCABULARI O

ALISTOU-SE (alistar-se, reg., reflexive) - you, he enlisted
himself) (i)

ALOJAMENTO (o) - barracks.
APRESENTAR-SE (reg. reflexive) - to report oneself; to introdu-

ce oneself. (1)
APTOS PARA 0 SERVIQO MILITAR - fit for military duty.
BANDEIRA (a) - flag.
CENTRO DE INCORPORAcA0 -GOES (0) - Induction Center.
CONVOCADO (convocar, reg.) - drafted. Port. ser chamado (2)
DEPRESSA - quickly.
DEVAGAR - slowly.
ERAM (ser, irreg.) - you, they were.
EXAME MEDICO (o) - physical examination. Port. inspecio

medica (a).
FAZER CONTINENCIA - to salute.
FILA (a) - line, row.
FORTE (o) - military post, fort. Port. also castelo (o).
FUZIL -ZIS (o) - rifle. Port. espingarda (a).
GUARITA (a) - sentry box.
IGUAIS, IGUAL - equal, same, alike.
MASTRO (DE BANDEIRA) (o) - flagpole.
MEDIRAM (medir, reg.) - you, they measured, took the measure of.
NEM TODOS ESTAVAM - not all were. NOT before ALL is translated

as NEM in Portuguese.
NENHUM DOS DOI S - neither one.
OMBRO (o) - shoulder.
PORTAO -TOES (o) - gate.
PESARAM (pesar, reg.) - you they
posicAo -CASES DE SENTIDO (a) - at
PREDIO (o) - building. Port. any
PRESTAR JURAMENTO (prestar, reg.)
RANCHO (0) - chow, military meal.
RECOLHIA (recolher, reg.) - you,
RECRUTA (o) - recruit.
REFEITORIO (o) - mess hall.
REVISTA DE RECOLHER (a) - retreat
SENAO - otherwise.
SENTINELA (a) - sentry.
SOLDADO (o) - soldier.
TRABALHAR - to work.

(1, 2) See pages 38, 39, 40
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real estate
- to take

he withdrew
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an oath.
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NOTAS GRAMATICAIS

IMPERFECT

The IMPERFECT (preterite imperfeito) is used to describe
aspects of a situation or a state of being, and to express
habitual or continuing actions in the past.

Examples Eu morel na Bahia durante cinco anos. A casa onde
eu MORAVA, ERA pequena mas muito confortivel; TI-
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 todas as semanas. Os el
tudantes PAGAVAM samente meia entrada e por isso
eu nio PERDIA uma peca.

eu
to
ele

When I was (a) student at the Law
I used to go to the theater every
paid only half price and for that
missed a play.

Passamos o verio em Santos. De manhi TOMAIVAMOS
banho de mar e PESC&VAMOS; de tarde DORMLAMOS
ate as tres, D&VAMOS um mergulho no mar para re-
frescar e iAMOS dar um passeio. Umas ferias Oti-
mas1

School in Recife,
week. Students
reason I never

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 to cool off and used top for a walk. An
excellent vacation!

IMPERFECT OF VERBS OF THE 1st CONJUGATION

fal - AVA
fal - AVAS
fal - AVA

nos fal - AVAMOS
vOs fal - AVEIS
ales fal - AVAM

All verbs of the 1st conjugation form the Imperfect as above.
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(1) These verbs are used here in the reflexive form; all re-
flexive verbs are conjugated as follows:

eu me )

to to )

eIe se ) Plus the verb being used in the tense
nos nos ) chosen
vos vos )

eAles se )

(2) This verb is being used in the form called assive. As
in English it is formed with the verb ser conjugate in all
persons and tenses, followed by the Past Participle of the
principal verb. Note that the Past Participles in these
cases, being used as adjectives, must agree in lender (fem-
inine or masculine) and in number (singular or plural) with
the person or persons to which they refer.

Examples:

Jim foi convocado.
Jim z7z7auz

Jim e George foram convocados.
Jim and George were drafted.

Maria foi convocada.
Mary was drafted.

Maria e Olga foram convocadas.
Mary and Olga were drafted.

The reflexive verbs will be discussed in detail in Lessons 40,
41, 42.
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(3) Perder-se in its reflexive form means to get, become
lost; in its transitive form, as perder, may mean to niii
to miss or to waste.

Examples:

Jim se perdeu no forte.
Jim (became) got lost in the post.

Jim perdeu o livro.
Jim lost the book.

Jim perdeu o aviio.
Jim missed the plane.

Jim perde muito tempo.
Jim wastes much time.



EXERCfCICG DE APRESENTKAO

1 Quando o sargento entrou na sala eu escrevia a licao.O que o senhor escrevia?
Quando ele entrou na sala, eu escrevia a traducao.

O senhor escrevia a traducao no caderno?
Sim sr., eu escrevia a traducao no caderno.

O senhor escrevia com sua caneta?
Nao sr., eu escrevia com meu lapis.

O senhor escrevia devagar ou depressa?
Eu escrevia devagar.

Porque o senhor escrevia devagz.r?
Eu escrevia devagar, porque eu nao sei escrever
portugues.

O que o escrevia, quando a campainha tocou?
Quando a campainha tocou, ele escrevia a licao.

Ele escrevia no caderno?
Sim sr., ele escrevia no caderno.

Ele escrevia com uma caneta?
Sim sr., ele escrevia com uma caneta.

Ele escrevia devagar ou depressa?
Ele escrevia depressa.

O e eu bebiamos cafe, quando a campainha tocou?
0 que os senhores bebiam?

Quando a campainha tocou, nos tambem beblamos cafe.
Onde os senhores bebiam cafe?

Nos bebiamos cafe na cantina.
Com quern os senhores bebiam cafe?

Bebiamos cafe com outros colegas.
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O e o escreviam, quando o professor entrou?
Sim sr., eles escreviam, quando o professor entrou.

0 que -les escreviam?
Eles escreviam umas notas.

Onde eles escreviam as notas?
Eles escreviam no caderno.

Eles escreviam devagar ou depressa?
Eles escreviam depressa.

Porque eles escreviam depressa?
Eles escreviam depressa, porque queriam it para casa.

2 No menu do restaurante havia Omeletes?
Sim sr., havia omeletes.

Havia sanduiches?
Sim sr., havia muitos sanduiches.

0 que mais havia no menu?
Havia peixe, saladas, carne e frutas.

0 que havia para beber?
Havia cafe, leite, chi, Sgua e guarana.

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 muitos lugares interessantes.

Nos fins de semana, o senhor ia a muitos lugares?
As vezes eu ia a muitos lugares, outras v'ezes nio ia
a lugar algum.

0 senhor ia muito ao cinema?
Nao sr., eu nac ia muito ao cinema, ia is vizes.

Quando o senhor ia ao cinema, ia so?
Nio sr., quando eu ia ao cinema, ia com minha
senhora.

0 senhor ia ao cinema de tarde ou de noite?
Ia ao cinema de noite.

L-28 41

5

10

15

20

25

30



Quando o estava em Washington, conhecia muitas
pessoas?

Sim sr., quando 81e estava em Washington, conhecia
muitas pessoas.

Ile tambem conhecia lugares interessantes?
Sim Sr., 81e tambem conhecia lugares interessantes.

Onde ele ia nos fins dc semanas?
Nos fins de semana ele ia a muitos lugares.

Eie ia muito ao cinema?
Nao sr., "le ia muito ao cinema.

Quando eA le ia ao cinema, ia com a senhora?
Sim sr., quando ele ia ao cinema, ia com a senhora.

Eie is ao cinema de tarde ou de noite?
Eie ia ao cinema de tarde e de noite.

0 e eu conheciamos muitas pessoas em Washington.
Os senhores tambem conheciam muitas pessoas la?

Sim sr., nos conheciamos muitas pessoas
Os senhores conheciam luvres interessantes?

Sim sr., nos conheciamos muitos lugares interessantes.
Onde os senhores iam nos fins de semana?

Nos iamos a muitos lugares.
Os senhores iam ao cinema?

As vezes nos famos ao cinema.
Os senhores iam ao cinema com amigos?

Sim sr., lamos ao cinema com amigos.
Os senhores iam ao cinema de tarde ou de noite?

famos sempre de noite.
Porqus oi senhores iam ao cinema de noite?

Nos lamos ao cinema de noite, porque trabalhlvamos
de tarde.

0 e o conheciam muitas pessoas em Washington?
Sim Ir., ales conheciam muitas pessoas em Washington.

ties tambem conheciam lugares interessantes?
Sim sr., ales tambem conheciam lugares interessantes.

Nos fins de semana ales iam a muitos lugares?
Sim sr., nos fins de semana ales iam a muitos lugares.
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Ales iam
Sim

Ales iam
Nao

Com guem
Eles

ao cinema?
sr., eles lam ao cinema.
juntos ao cinema?
Ir., eles nao iam juntos ao cinema.
eles iam ao cinema?
iam corn as familias.

4 Quando o senhor estava em Washington, quantas vezes
enchia o tanque do carro?

Enchia o tanque duas vizes.
Enchia duas vezes por semana?

Nao sr., enchia duas vezes por mes.
Onde o senhor enchia o tanque do carro?

Eu enchia o tanque do carro num posto perto de
minha casa.

Quern enchia 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 empregado enchia o tanque do carro, eu
olhava a bomba de gasolina.

Quando o estava em Washington, quantas vezes
enchia o tanque do carro?

Ele enchia o tanque uma vez por semana.
Onde gle enchia o tanque?

Ele enchia o tanque no pOsto
Quem enchia o tanque?

0 empregado enchia o tanque.
Enquanto o empregado enchia o tanque, o olhava
a bomba de gasolina?

Sim sr., enquanto o empregado enchia o tanque, ile
olhava a bomba de gasolina.

L-28

5

10

43

15

20

25

30



SITUAcA0

0 Major Taylor, Dona Mary e os quatros filhos foram a Sao
Francisco fazer compras. 0 major e Dona Mary queriam com-
prar roupas para levar para o Brasil. Eles vao para o
Brasil em junho ou julho. ties sairam de Monterey sabado
as 7 e 15, porque queriam chegar a Sao Francisco antes do
almoco. Em Sao Francisco, Dona Mary fez compras com os
meninos, enquanto o major fez compras sOzinho. Um caixei
ro que falava portugues atendeu o major.

5

DIALOG°, 10

Personagens: Caixeiro e Major Taylor

C Bom dia, o senhor desejava alguma coisa?
M Sim, desejava ternos leves.

C De linho, algodao ou tropical?
M Quero ver tuao o que o senhor tem.

C Sente-se, faz favor. Que tamanho o senhor usa?
M Uso 38 (trinta e oito).

C (com vLios ternos na mao) Estes sao de um algodao
especial.

M (olhando os ternos) Parecem ser frescos. 0 senhor
tem algum terno de linho?

C Tenho alguns, mas nenhurn no tamanho do senhor.

M Quero experimenter estes dois ternos de algodao.

Depois de experimentar os ternos, o major
pediu outras roupas, e disse ao caixeiro
que is levar os dois ternos que experimentou.

M Eu desejava tambem umas camisas esporte e roupas
de baixo.

C 0 senhor deseja as camisas com manga curta ou manga
comprida?
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M Umas com mama curta e outras com manga comprida.
C Estas aqui sao de otima qualidade, e estao em

liquidacao.

M Oscolhendo) Quero esta de listas, esta de xadrez
e quatro lisa.

C 0 senhor tambsm quer lentos, camisetas, cuecas
pijamas, nao e?

M Quero, sim.
C 0 senhor gosta de pijamas berrantes?

M Quanto mais berrante melhor! Quanto a tudo?
C (dando a nota ao major) US $132.75 (cento e trinta e

dois d6lares e setenta e cinco centavos)

0 major pagou tudo e foi encontrar Dona
Mary e as criancas.



EXERCfCIOS

Usar as frases seguintespmodificando-as para que e'1e, nos e
eles tambem possam ser exercitados.

1 0 senhor fazia compras, quando estava em Washington?
As vezes eu fazia compras.

O senhor fazia compras sozinho?
As vizes eu fazia compras sazinho, outras vezes
com minha senhora.

Quando o senhor queria comprar um terno, a que loja ia?
Quando eu queria comprar um terno, ia a

O senhor via muitos ternos, antes de comprar um?
Sim sr., eu via muitos ternos, antes de comprar um.

O senhor conhecia os caixeiros nas lojas?
Sim sr., eu conhecia alguns caixeiros.

O senhor dizia ao caixeiro o que queria comprar?
Eu sempre dizia ao caixeiro o que eu queria comprar.

2 Havia muitas 1iquidac6es nas lojas?
Sim sr., havia muitas Iiquidagges nas lojas.

Havia boas liquida0es em junho?
Sim sr., em junho havia boas 1iquidaciies.

Havia boas liquidacaes em julho?
Sim sr., em julho havia boas liquidaciies.

Valia a pena comprar ternos em liquidacio?
Sim si., valia a pena comprar ternos em liquidacio.

Porque vatia a pena?
Valir, a pena, porque os ternos custavam menos.
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3 Quando o senhor ia ao cinema em Washington, usava camisa
esporte?

Nao sr., quando eu ia ao cinema em Washington, nao
usava camisa esporte.

O senhor usava camisa com gravata?
Sim sr., usava sempre camisa com gravata.

O senhor gosta de camisas berrantes?
Nao sr., eu nao gosto de camisas berrantes.

O senhor usa gravatas berrantes?
As vezes eu uso gravatas berrantes.

5

10

4 0 senhor usa camisa de xadrez com o uniforme?
Nio .sr., eu nao uso camisa de xadrez com o uniforme.

Porque nao?
Nio uso, porque 4 proibido.

O senhor usa camisas com manga curta ou comprida, com o 15
uniforme?

Uso sempre camisas con manga comprida.
As camisas do uniforme sao de algodao?.

Sim sr., as camisas do uniforme sao de algodio.
As camisas de algodao sao frescas? 20

Sim sr., as camisas de algodio sao frescas.
O uniforme do senhor e de tropical?

Nio sr., meu uniforme nio e de tropical.
Os uniformes verdes sao leves?

Nio sr., os uniformes verdes nao sao leves. 25
Os uniformes verdes sao frescos?

Nao sr., os uniformes verdes nao sao frescos.
Que tamanho sao os ternos que o senhor usa?

Uso ternos
O tamanho dos meus ternos 4 30

Que tamanho sao as camisas que o senhor usa?
Uso camisas
O tamanho das minhas camisas 4

O senhor experimenta as roupas, antes de compri-las?
Sim sr.,, eu sempre experimento as roupas, antes 35
de compra-las.
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O senhor gosta de camisas de listas?
Sim sr., gosto de camisas de listas.

O senhor gosta de camisas de xadrez?
Sim sr., gosto de camisas de xadrez.

0 senhor usa camisas lisas com ternos?
Sim sr., uso camisas lisas com ternos.

O senhor usa camisetas berrantes?
Nao sr., uso camisetas brancas.

O senhor usa cuecas berrantes?
Nao sr., nao uso cuecas berrantes.

O senhor usa meias berrantes?
Sim sr., use meias berrantes.

O senhor usa meias berrantes com o uniforme?
Nio sr., nunca!

Para que usamos lentos?

Usamos lentos para limpar as maos, a boca e o nariz.
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LEI TURA

UM DIA EM SAO FRANCISCO

0 Major Taylor, Dona Mary e os quatro filhos foram fazer

compras em Sao Francisco. Ha Otim2s lojas em Sao Francisco.

0 major e Dona Mary queriam comprar roupas para levar para o 5

Brasil. ties vao para o Brasil em junho ou junho.

S&Ipado de manha ales tomaram cafe as seis e meia, e sai-

ram de casa is sete e quinze. ties levaram menos de trgs

horas para chegar a Sao Francisco, porque havia poucos carros

nas estradas. Logo que ales chegaram, levaram o carro a uma 10

garagem e foram fazer as compras ape.

1 Quando o Major Taylor e a familia foram a Sao
Francisco?

2 0 que ales foram fazer em Sao Francisco?
3 Quando o Major Taylor vai para o Brasil?
4 A que horas tiles tomaram cafe no sabado em que

foram a Sao Francisco?
5 A que horas ales sairam de casa?
6 Porque ales sairam de casa as sete e quinze?
7 Havia muitos carros nas estradas para Sao

Francisco?
8 Quanto tempo ales levaram de Monterey a Sao

Francisco?
9 0 que fizeram com o carro, logo que chegaram

a Sao Francisco.
10 0 Major Taylor e Dona Mary fizeram compras juntos?
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0 major foi a uma loja de artigos para homens, enquanto

Dona Mary e os meninos foram a outras lojas. Ales fizeram

algumas compras antes do almko, mas nao tiveram tempo para

comprar tudo, por isso voltaram lojas depois do almaco.

11 A que loja o major foi?
12 E Dona Mary, a que loja foi?
13 Con quem o major fgz compras?
14 Com quem Dona Mary fgz compras?
15 Ales fizeram topas as compras antes do almko?
16 Ales voltaram as lojas depois do almaco?

0 caixeiro da loja, onde o major fgz compras, trouxe

muitas pews de roupa para o major ver. CI major queria ver

ternos leves de linho, algodao ou tropical. Ale preferia

um terno de linho, mas na loja nao havia nenhum no tamanho

d;le. Ale achou os ternos de tropical muito quentes, por

isso nao comprou nenhum.

17 0 que faz um caixeiro?
18 0 caixeiro da loja, onde o major rez compras,

era born?
19 Porque o senhor acha que o caixeiro (nao) era boa?
20 0 que o,.major queria comprar?
21 Porque ele queria comprar ternos leves?
22 De que eram os ternos que o major experimentou?
23 0 major preferia ternos de linho?
24 Porque gle nao comprou ternos de linho?
25 Que tamanho sio os ternos que o Major Taylor usa?
26 Porque o major nao comprou o terno de tropical?
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0 major tambem comprou camisas esporte uma de lis-

tas vermelhas e brancos, outra de xadrez marrow e branco,

e quatro lisas . As camisas estavam em liquidaclo e

eram de Otima qualidade.

21e tambem comprou lentos brancos de linho, caaisetas,

ciiecas e dois pijamas berrantes. 0 major gosta muito de

pijamas berrantes. Ile disse ao caixeiro: "Quanto mais

berrante melhor!"

27 Que outras pecas de roupa o major coaprou?
28 Quantas camisas o major coaprou?
29 Todas as caaisas que o major coaprou eras liras?
30 As camisas quepele comprou estavaa em liquidacao?
31 Os ternos tambem estavam ea liquidacao?
32 As caaisas eram de boa qualidade?
33 De que eram os lentos que o major comprou?
34 Ile gosta de pijimas berrantes?
35 De que cor eram os pijamas que o major comprou?
36 Ile comprou outras roupas de baixo?

Enquanto o major fez compras para gle, Dona Mary comprou

muitas roupas para os meninos - calcas, camisas, meias, sa-

patos, lentos e pijamas - . Ela tambem comprou uma gravata

de listas para o major, mas nio coaprou nada para ela.

A familia Taylor saiu de Sio Francisco pouco depois das

seis horas, jantou em Sio Jose e chegou em cases is onze

horas. Os meninos dormiram logo que chegaram, porque esta 15

vam muito cansados.

5

10
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37 Dona Mary f&z compras so zinha?
38 0 que Dona Mary comprou?
39 0 que ela comprou para o major?
40 A que horas a familia Taylor saiu de Sio Francisco?
41 Onde a familia jantou?
42 A que horas a familia chegou em casa?
43 Porque os menirps dormiram, logo que chegaram?
44 Dona Mary tambem estava cansada?
45 0 senhor gosta de fazer compras?
46 0 senhor gosta de roupas berrantes?
47 0 senhor gosta de camisa de listas?
48 0 senhor gosta de camisa de xadrez?
49 0 senhor gosta de camisa lisa?
50 0 senhor gosta de gravata de listas?
51 0 senhor gosta de gravata berrante?
52 0 senhor prefere ternos leves?
53 0 senhor prefere camisas esporte com manga curta

ou comprida?
54 0 senhor prefere lentos de linho ou de algodgo?
55 0 senhor prefere fazer compras em lojas grandes

ou pequenas?
56 Que tamanho de ternos o senhor usa?
57 0 senhor usa ternos de tropical?
58 0 senhor experimenta um terno antes de compra-lo?
59 0 senhor tem algum terno de linho?
60 Quando faz muito calor, os homens usam camiseta?
61 Quando faz muito frio, os homens usam camiseta?
62 Os uniformes do senhor sgo de algodgo?
63 0 senhor usa camisas de lista com o uniforme?
64 0 senhor pode usar meias berrantes com o uniforme?
65 0 Exersito da lentos de linho aos soldados?
66 0 que e uma loja de artigos para homens?
67 0 que o senhor pode comprar numa loja de artigos

para homens?
68 Quando o senhor faz compras, fica cansado?
69 0 senhor ja foi a Sao Francisco de carro?
70 Quanto tempo o senhor levou de Monterey a Sao

Francisco?
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EXERCf.CIOS DE APLICAcA0

1 Um aluno descreveri a situacao da licao.

2 Um aluno sera o Major Taylor e dira o que faz na situacao
desta licao.

3 Um aluno sera o caixeiro da loja, se apresentarS e diri
o que faz na situacao desta

4 Dois alunos representarao a situacao da licao.

5 Dois alunos representarao situacao semelhante a desta
licao.

6 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Grave 5 perguntas com respostas sabre a licao.

2 Escreva as perguntas e respectivas respostas.
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VOCABULARI O

ALGODXO, ALGODOES (o) - cotton
ARTIGOS PARA HOMENS (o) - menss wear
BERRANTES - bright, loud colors
CAIXEIRO (0), CAIXEIRA (a) - clerk in a store
CAMISETA (a) - sleeveless undershirt
CANSADOS, CANSADAS - tired
CUECA (a) - undershorts
DESEJAVA (desejar, reg.) - he, she, it, you (sing.) wished

The Imperfect is used here colloquially in the place of
the Conditional. Such usage is very common.

ENQUANTO - while
ESPORTE - spc.;. Port. DESPORTE
FAZER CONPRAS - to shop
FRESCOS, FRESCAS - cool
HONEM, HOMENS (o) - man, men
JULHO - July
JUNHO - June
LEW) (o) - handkerchief
LINHO (o) - linen
LISAS, LISOS - solid color (cloth), smooth (surface),

straight (hair)
LISTAS, LISTRAS (a) - stripes
LOGO QUE - as soon as
MANGA (a) - sleeve
MENDS DE TRES - less than three
NENHUM, NENHUMA - none, no one
PARECEM (parecer, reg.) - they, you (pl.) seem
QUANTO MAIS (berrante) MELHOR! - The (louder) the better!
ROUPA DE BAIXO (a) - underwear
TERNO (o) - manss suit. Port. FATO (o)
XADREZ (o) - plaid, check
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EXERCfCIOS DE APRESENTAQA0

1 0 Major Taylor morou muitos anos em lugares f rios Todos
os dias, quando ele sala para trabalhar, punka chapeu e
luvas, porque fazia muito frio.

0 Major Taylor morou em lugares frios?
Sim sr., els morou em muitos lugares frios.

Ele trabalhava la?
Sim sr., ele trabalhava

Ele trabalhava todos os dias?
Sim, sr.,,ele trabalhava todos os

Quando ele sala para trabalhar, punha chapeu?
Sim sr., quando ele saia para trabalhar, punha chapeu.

Ele tambem punha luvas?
Sim sr., ele tambem punha luvas.

Porque ele punha chapeu e luvas?
Ale punha chapeu e luvas, porque fazia ,frio.

Em que parte do corpo o major punha o chapeu?
Ele punha o chapeu,na cabeca.

Em que parte do corpo ele punha as luvas?
Ele punha as luvas nas mgos.

Ale punha luvas em ambas as mgos?
Sim sr., ele punha luvas em ambas as mgos.

O senhor morou em lugares frios?
Sim sr., eu morei em lugares frios.

Quando o senhor morava em lugares frios, punha luvas?
Sim sr., quando eu morava em lugares frios, punha luvas.

O senhor tambem punhachapeu?
Sim sr., eu tambem punha chapeu.

O senhor punha luvas em ambas as mgos?
Sim sr.,,eu punha luvas em ambas as mgos.

O senhor tambem punha,chapeu?
Sim sr., eu tambem punha chapeu.

O senhor punha chapeu em casa?,
Nao sr., eu so punha chapeu, quando sala.
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Minha familia e eu moramos em lugares frios. Quando nos
. .

moravamos la, punhamos luvas e chapeu, quando saiamos,
porque fazia frio. ,,,

O senhor e moraram em lugares frios?
Sim sr., nos moramos em lugares frios.

Quando os senhores moravam 11, punham luvas?
Sim sr., quando nos moravamos la, punhamos luvas
para sair.

Os senhores tami?em punham chapeu para sair?
Sim sr., nos tambem punhamos chapeu para sair.

Porque os senhores punham luvas e chapeu?
Nos punhamos luvas e chapeu, porque fazia frio.

O e o moraram em lugares frios. Quando tiles
moravam la, punham luvas e chapeu, quando saiam, porque
fazia frio.

O e o moraram em lugares frios?
Sim sr., tiles moraram em lugares frios.

Quando tiles moravam la, punham luvas, quando salmi?
Sim sr., quando tiles moravam la, punham luvas,
quando saiam.

Eles tambem punham chapeu?
Sim sr., tiles tambem punham chapeu.

Porque tiles punham chapeu e luvas?
Eles punham chapeu e luvas, porque fazia frio.
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SITUAcA0

0,Coronel Gregory Farrell e o Capitio Silva Lima conversavam.
sobre Portugal. 0 coronel estava muito interessado em Portu
gal, porque iria para la como Adido Militar em fevereiro ou
marco. Como oficial da Marinha Brasileira o capitio visitou
Portugal varias vezes e gostava muito de Lisboa. Atualmente
ele esta estudando na Escola da Marinha Americana em Monterey.

DIALOG()

Personagens: Coronel Farrell e Capitio Silva Lima

P Capitio, o senhor conhece bem. Portugal?
S Conhego bem. Lisboa e o Porto, coronel.

P 0 senhor esteve la muitas vezes?
S Estive, sim sr., quando era guarda-marinha.

P Portugal esti dividido em. estados como o Brasil?
S Nio sr., esti dividido em. provincias. (1)

P Portugal tem. provincias no continente e alemmar,
nao e verdade?

S Sim sr., na Europa, na Asia e na Africa.

P Ouvi dizer que Lisboa 4 um.a belezal
S Eu concordo. Lisboa e uma cidade lindal

P Pica na margem do Rio Tejo nio fica?
S Sim sr., e e construida sobre colinas.

P Quais sio as principais fontes de renda do pals?
S Sio a pesca, a cortical o azeite de oliveira e o vinho.

P Eu li anteontem que os portuguises pescam muito
bacalhau.

S A verdade.,Aliis, no Brasil, nos comem.os muito
bacalhau seco.

(1) See page 60
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P Eu acho que you gostar muito de Portugal.
S Com certeza, coronel.

(1) A superficie de Portugal,, sem incluir as provincias de
alem-mar, e de 89.000 km2 (oitenta e nove mil quilametros

provincias de
Sua,populacao sem incluir os habitantes das

provincias de alem-mar e de 7.500.000 (sete milhaes e meio)de habitantes.

As provincias de Portugal sio:

Na Europa: Algarve, Alto Alentejo, Alto Douro, Baixo
Alentejo, Beira Alta, Beira Baixa, Beira
Litoral, Estremadura, Minho, Ribatejo e
Tras os Montes

Na Asia: India Portuguesa (GSa), Macau e Timor

Na Africa: Arquipelso de Cabo Verde, Guine, Sao
Tome, Principe, Angola e Mocambique

Os arquip4lagos dos Acores e da Madeira sio chamados
ilhas adjacentes e fazem parte da Estremadura.

5
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EXERCfCIOS

1 0 senhor ouviu dizer que Portugal tem provincias na Asia

e na Africa?
Sim sr., ouvi dizer que Portugal tem provincias na

Asia e na Africa.
0 senhor sabe com certeza quantos provincias Portugal tem?

Nao sr., eu nao sei com certeza quantas provincias

Portugal tem.

Ncis ouvimos dizer que Lisboa 4 uma cidade linda. Os senho

res tambem ouviram dizer que Lisboa e uma cidade linda?

Sim sr., nos ouvimos dizer que Lisboa e uma cidade

linda.
Os senhores ouviram dizer que Lisboa 4 muito limpa?

Sim sr., ouvimos dizer que Lisboa e muito limpa.

Os senhores sabem com certeza que Lisboa fica na margem

do Tejo?
Sim sr., sabemos com certeza que Lisboa fica na

margem do Tejo.

0 ouviu dizer que Portugal 4 dividido em provincias?

Sim sr., 61e ouviu dizer que Portugal e dividido em

provinclas.
Ele ouviu dizer que Portugal tem provincias na Asia?

Sim sr., ele ouviu dizer que Portugal tem provincias

na Asia.
Ele sabe com certeza quantas provincias Portugal tem?

Nao sr., nio sabe corn certeza quantas provincias

Portugal tem.
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2 Qual 4 a principal fonte de renda de Portugal?
A principal fonte de renda de Portugal e a pesca.

O vinho tambem e uma boa fonte de renda?
Sim sr., o vinho tambem e uma fonte de renda.

eA cortica tambem fonte de renda?
Sim ,sr., a cortica tambem e fonte de renda.

O vinho e tao importante como a pesca?
Sim sr., o vinho e.tac, importante como a pesca.
Nao s r., No vinho nao e tao importante como a pesca.

A cortica e tao importante como o vinho?
Sim sr., a cortisa e tao importante como o vinho.

O azeite tambem e importante?
Sim sr., e importante, mas nao e tao importante como
as outras fontes de renda.

3 Portugal 4 um pals pequeno?
Sim sr., sem incluir as provincias de al4m-mar.

Portugal e o menor pais da Europa?
Nao sr., Portugal nao 4 menor pais da Europa.

Portugal 4 um dos menores paises da Europa?
Sim sr., Portugal 4 um dos menores passes da Europa.

O Brasil e um pais pequeno?
Nao sr., o Brasil nao 4 um pais pequeno.

O Brasil 4 um pais grande?
Sim sr., o Brasil 4 um pais muito grande.

O Brasil 4 um dos maiores paises das Americas?
Sim sr., o Brasil e um dos maiores paises das
Americas .

0 Brasil e o maior pais das Americas?
Nio sr., os Estados Unidos 4 o major pals das
Americas.

Qual e o menor,pais da Europa?
O menor pais da Europa e a Reptiblica de San Marino.

Qual e o menor pais da America do Sul?
O menor pais da America do Sul e o Uruguai.
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4 0 Brasil esta dividido em estados?
Sim sr., o Brasil,esta dividido em estados.

Em vinte estados, nao e?
Sim sr., em vinte estados.

Portugal tambem esta dividido em estados? 5

Nao sr., Portugal nao esta dividido em estados.
Como Portugal esta dividido?

Portugal esta dividido em provincias.
Em quantas provincias Portugal esta dividido?

Portugal esta dividido em 21 erovincias. 10
Todas.,as provincias portugasas sao na Europa?

Nao sr., algumas.sao na Asia e outra5 na Africa.
Os Estados Unidos estao divididos em provincias?

Nao sr., os Estados Unidos estao divididos em estados.
Em quantos estados estao divididos os Estados Unidos? 15

Os Estados Unidos estao divididos em 50 (cinquenta) estados.
Os Estados Unidos tern estados alem-maf?

Sim sr., ,o Estado de Hawaii 4 alem-mar.
O Brasil tambem tem estados alem-mar?

Nao sr., o Brasil nao tem estados alem-mar. 20

5 Lisboa fica na margem de um rio?
Sim sr., Lisboa fica na margem do rio Tejo.

0 Rio de Janeiro tambem fica na margem de um rio?
Nio sr., o Rio de Janeiro nao fica na margem de um
rio. 25

Ent ao, porque se chama Rio de Janeiro?
Porque os portugueses pensavam estar na margem de
um rio.

Washington D.C. fica na margem de um rio?
Sim sr., Washington D.C. fica na margem do rio Potomac. 30

Que outras cidades nos Estados Unidos ficam na margem de
rios?
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6 Lisboa 4 construida sabre colinas?
Sim sr., Lisboa e construida sabre colinas.

0 Rio é construido sabre colinas? (*)
Nio sr., o Rio nio a construido sabre colinas.

Washington D.C. e construido sabre colinas?
Nio sr., Washington D.C. nio a construido sabre
colinas.

Que cidades dos Estados Unidos sio construldas sabre
colinas?

Sao Francisco, Seattle e outras sio construidas
sabre colinas.

7 A pesca e fonte de renda para Portugal?
Sim sr., a pesca a fonte de renda para Portugal.

A cortica e fonte de rends Para Portugal?
Sim sr., a cortica e fonte de renda para Portugal.

Quais sio as outras fontes de renda do pals?
As outras fonted de renda do pals sio azeite
,vinho.

Qual e a principal fonte de renda do Brasil?
A principal fonte de renda do Brasil e o cafe.

(*) The masculine form CONSTRUfD0 is accepted when referring
to Rio, Sio Paulo and other masculine names of cities.
A cidade do Rio a construida or 0 Rio i construido.
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LEITURA

PORTUGAL

0 Coronel Gregory Farrell aprendeu muitas coisas sabre

Portugallconversando com o Capitao Silva Lima. 0 coronel

estava interessado em Portugal, porque em fevereiro ou

marco ele iria para Lisboa. Como official de Marinha, o 5

capitao tinha estado em Portugal vrias vezes, conhecia

bem Lisboa e o Porto. Lisboa 4 a capital do pals, e o Pur

to, a cidade industrial mais importante.

1 Quem e o Coronel Farrell?
2 Quem e o Capitao Silva Lima?
3 0 coronel conhecia Portugal?

-4- Porque o coronel estava interessado em Portugal?
5 Quando ele iria para Lisboa?
6 0 capitao conhecia Portugal?
7 0 capitao tinha estado em Portugal vrias vezes?
8 Porque ele tinha estado em Portugal varias vezes?
9 Como o Coronel Farrell aprendeu muitas coisas

sabre Portugal?
10 Como se chama a cidade industrial mais importante

de Portugal?

0 coronel pensava que Portugal era o menor pals da Eu-

ropa, mas o capitao the disse que nao era. Geralmente as 10

pessoas pensavam em Portugal como um pals pequeno, porque

nao incluiam as provincias de alem-mar. A parte de Portugal
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que fica na Europa 4 pequena, mas Portugal como pals nio 4.

Lisboa 4 situada na margem do Rio Tejo e construida so

bre colinas. A uma das cidades mais bonitas da Europa, e

com certeza a mais limpa. A cidade do Porto fica situada no

norte de Portugal na margem do Rio Douro.

11 Portugal 4 um pals grande?
12 0 coronel pensava que Portugal era o menor pals

da Europa?
13 0 que -o capitao disse sabre o t amanho de Portugal?
14 Qual e o menor pais da Europa?
15 Portugal e realmente um pais pequeno?
16 Onde fica Lisboa?
17 Como Lisboa 4 construida?
18 Lisboa s uma cidade bonita e limpa?
19 Lisboa e uma das cidades mais bonitas da Europa?
20 0 Capitao Silva Lima gosta de Lisboa?
21 Onde fica a cidade do Porto?

0 coronel aprendeu tambem que Portugal esti dividido em

provincias, umas situadas no Continente Europeu e outras

alem-mar, na Asia e na Africa. As principais fontes de

renda do pals sao a pesca, a cortica, o azeite de oliveira e o

naovinho. 0 bacalhau tambem 4 fonte de renda, mas a e tao

importante como as outras.

Os portugueses sao Otimos pescadores e pescam muito.

Grande parte do bacalhau que os portugue'ses pescam vai

para o Brasil. Os brasileiros comem muito bacalhau sico.
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22 Como Portugal ester dividido?
23 Onde ficAm as provincias de Portugal?
24 Quais sao as principals fontes de renda de Portugal?
25 0 bacalhau e uma importante fonte de renda para

Portugal?
26 Os portugueses pescam muito?
27 Os portugueses sao bons pescadores?
28 Para onde vai grande parte do bacalhau que os

portugueses pest am?
29 Como os brasileiros cozen o bacalhau portugues?

Os vinhos do Porto e da Madeira sao muito famosos, nio

so em Portugal mas em todo o mundo.

0 capitio disse ao coronel que valia a pena ;le conhe-

cer bem Portugal, porque 4 um pais lindo. 0 coronel vai

para Lisboa cono Adido Militar, e com certeza vai viajar 5

muito pelo pals inteiro. tie acha que vai gostar muito de

Portugal.

30 Que vinhospportugu;ses sao muito famosos?
31 0 senhor ja tomou vinho do Porto?
32 0 senhor ja tomouAvinho.,da Madeira?
33 Os vinhos portugueses sao famosos em todo o

mundo?
34 0 capitio disse ao coronel que valia a pena

conhece r Portugal?
35 Porque?
36 Coronel Farrell acha que vai gostar de Portugal?
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TRADLcA0

Colonel Gregory Farrell was never in Portugal, but he is

interested in learning a great deal about that country, because

he is going to be the U. S. Military Attache in Lisbon. Cap-

tain Silva Lima was in Portugal several times, and knows Lis-

bon and Oporto well.

Before talking with Captain Silva Lima, Colonel Farrell

thought that Portugal was one of the smallest countries in

Europe; but he learned that it is not. He also learned that

Lisbon, its capital, is built on the bank of the Tagus River;

that Oporto is the main industrial city of the country; and

that the country is divided into provinces.

Colonel Farrell also learned that Portugal's main sources

of income are cork, olive oil, wine and fish.

The Portuguese are excellent fishermen, and fish is an

important dish on the Portuguese table.

Colonel Farrell did not know that a large part of the cod-

fish the Portuguese fishermen catch goes to Brazil, where the

Brazilians eat it dried.

L-29
67



EXERCfCIOS DE APLICAcX0

1 Um aluno descreveri a situacao da licao.

2 Um aluno sera o Coronel Farrell e di z4 o que faz
nesta Lica°.

3 Um aluno sera o Capitao Silva Lima e diri o que faz
nesta licao.

4 Dois alunos representarao a situacao da licao.

5 Dois alunos representario situacao semelhante a desta
licao.

6 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Faca a traducao por escrito.

2 Grave a versao em portugues.
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A VOCABULARI 0

ALEM -MAR (o) - overseas, abroad.
ALIAS - as a matter of fact.
ATUALMENTE - at the present time, presently.
BACALHAU (o) - codfish.
BONITAS -tes - pretty.
COLINAS (as) - hills.
COM CERTEZA - for sure.
CONCORD° (concordar, reg.) - I agree.
CONSTRUTDA - DO (construir, irreg.) - built.
CONTINENTE (o) - continent.
CORTIQA (a) - cork.
DIVIDIDO -DA -(dividir, reg.) - divided.
EM TODO 0 MUNDO - all over the world.
FAMOSOS -SAS - famous.
FEVEREIRO - February.
PONIES DE RENDA (as) - sources of income.
GUARDA-MARINHA (o) - midshipman.
INOKRTANTE - important.
INTERESSADO -DA - interested.
IRIA (ir, irreg.) - would go.
MARCO - March.
MARGEM -GENS (a) - river bank; margin.
MUNDO (0) - world.
NATURALMENTE - naturally, of course.
NOME (0) - name.
OUVI DIZER (ouvir, reg.) - I heard(said).
PATS, PAISES (o) - country, countries.
PRINCIPAL - PAIS - main, principal.
PROVfNCIAS (as) - provinces.
SITUADA -DO - located.
TAO (IMPORTANTE) COMO - as (important) as.
TEJO (RIO) - TAGUS (RIVER).
TINHA ESTADO - had been.
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NOTAS GRAMATICAIS

IMPERFECT OP POR AND DERIVATIVES

eu PUNHA
to PUNHAS

gle PUNHA
nos PONHAMOS
vos PUNHEIS

gles PUNHAM
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EXERCfCIOS DE APRESENTAQXO

1 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 m..mm, eu era

O que o senhor era, antes de ser militar?
Antes de ser militar, eu era -mm--m.

O que o ......... era, antes de ser (patente atual)?
Antes de ser -..---, ele era - .

O que o era, antes de ser (patente inferior)?
Antes de ser -..--m, ele era .

O que o .... era, antes de ser militar?
Antes de ser militar, ele era .

Hi dez anos o e eu nao eramos professOres, eramos
estudantes. 0 senhor e o eram estudantes, ha dez
anos?

Sim sr., nos eramos estudantes.
Nao sr., nos nao eramos estudantes.

Os senhores era, militares, quando estavam em Washington?
Sim sr., nos eramos militares, quando estavamos em
Washington.

Os senhores eram pracas ou oficiais?
Nos eramos m-----.

Quando o senhor era ..., ond.e morava?
Quando eu era morava em

Quando o senhor era , em que forte servia?
Quando eu era , servia no Forte w"Ime
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Quando o senhor era crianca, onde morava?
Quando eu era crianca, morava em

De que cor era sua casa?
Minha casa era

As janelas da casa tambem eram
Nao sr., as janelas da casa eram

Sua casa
Sim

Sua casa
Sim

GIP

era grande?
sr., minha casa era grande.
era bonita?
sr., minha ca:a era muito bonita.

Quando o era .....--., onde morava?
Quando o era morava em

Quando ;le era onde servia?
Quando ;le era servia em --w---.

Quando os senhores eram estudantes, onde estudavam?
Quando nos eramos estudantes, estudav4mos em

Os senhores eram estudantes na mesma escola?
Sim sr., nos eramos estudantes na mesma escola.
Nao sr., nos nao eramos estudantes ria mesma escola.

Quando ;les eram .-...-, once moravam?
Quando ;les eram moravam em ------.

Quando elesAerar onde serviam?
Quando eles eram ---.--, serviam em --.--..

2 0 senhor tinha um dOlar na mao, quando o professor entrou?
Sim sr., eu tinha um dOlar na mao, quando o professor
entrou.

0 senhor tinha um dOlar para comprar cigarros?
Sim sr., eu tinha um dOlar para comprar cigarros.

L-30 72

5

10

15

20

25



I

A cantina (1) tinha a marca de cigarro que o senhor fuma?
Sim sr., a cantina tinha a marca de cigarro que eu
fur.

O tambem 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, Kool e
outros.

O tambem tinha um dOlar na mao, quando o professor
ent rou?

Nao sr., ele nao tinha um dOlar na mao.
O que e1e tinha na mao?

Ele tinha meio dOlar na mao.
Ple tinha meio dOlar para comprar cigarros?

Nao sr., ele tinha meio dolar para tomar cafe.

O e eu tinhamos cigarros. Os senhores nao tinham?
Nao sr., nos nao tinhamos cigarros.

Porque osi.senhores nao tinham cigarros?
Nos nao tinhamos cigarros, porque fumamos todos.

Seus colegas tinham cigarros?
Sim sr., eles tinham cigarros, mas nos nao tinhamos.

Os senhores tinham troco para comprar cigarros?
Sim sr., nos tinhamos traco para comprar cigarros.

O e o tinhan um livro na mao, quando 0
professor chegou?

Sim sr., e'les tinham um livro na mao, quando o
professor chegou.

Que livro eles tinham na mao?
ties tinham um dicionario na mao.

Porque &les tinham um dicionirio na mao?
ties tinha:: um dicionario na mao, porque escreviam
a traduca-.



3 Quando o 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 carro. 5

0 senhor vinha no seu carro?
Nao sr., eu vinha no carro do sargento.

0 sargento tambem vinha no carro?
Sim sr., ele tambem vinha no carro.

Quando o senhor viu o professor, eAle vinha para a escola? 10
Ac ho que sin.

tie vinha a pe?
Sim sr., ele vinha a p4.

Quando o e eu vinhalos para a escola, encontraaos
Manuel. Os senhores tambem encontraram Manuel, quando
vinham para a escola?

Sim sr., quando nos vinhamos para a escola, encon
tramos Manuel.

Como os senhores vinham?
Nos vinhamos de carro.

Por onde os senhores vinham?
Nos vinhamos pela Rua das Palmeiras.

Os senhores no mesmo c \rro?
Sim sr., nos vinhamos no mesmo carro.

Em que carro os senhores vinham?
Nos vinhamos no carro do

Que horas eram, quando os senhores vinham para a escola?
Eram mais ou menos 7 e 15, quando nos vinhamos para
a escola.

15

20

25

Como .o e o .. vinham para a escola hoje de 30
manha?

ties vinham a roe.
Porque eles vinham a roe?

ties vinham a pet porque elesAgostam de andar.
0 senhor passou por eles, quando eles vinham para a 35
escola?

Sim sr., eu passei por ales, quando eles vinham
para a escola.
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21es vinham pela Rua das Mangueiras?
Sim sr., tiles vinham pela Rua das Mangueiras.

Que horas eras, quando tiles vinham para a escola?
Eram mais ou menos 7 e 20, quando &les vinham para
a escola.

Quern vinha para a escola de carro?
Eu vinha de carro.
0 vinha de carro.
NSs vinhamcs de carro.
Elea vinha: de carro.

Quern vinha a pe?,
Eu vinha a pe,
Ele vinha a pe.
Nos vinhamos a j3e.
ties vinham a pe.
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SITUAQA0

O Major Taylor convidou o Capitao Silva Lima e senhora, para
um jantar no restaurante "A Isca de ,Prata ", cuja especialida
de e mariscos. Alias toda comida la e gostosa. "A Isca de
Prata" fica no Cais dos Pescadores. Os,dois oficiais conhe- 5
ceram-se ha algumas semanas numa recepcao em casa do Almiran
to Sands, onde o Coronel Farrell os apresentou. 0 major te-
lefonou para o restaurante de manha, reservando uma boa mesa
perto das janelas.

DIALOG() 10

Personagens: Major Taylor, Dona Mary, Capita() Silva Lima,
Dona Olga e garcon

T Reservei mesa para quatro, hoje de manha, no nome do
Major William Taylor.

G Perfeitamente, major. Por aqui, tenham a bondade.

Os quatro sentam-se a uma mesa de onde veem
a bala e os barcos de pesca. A mesa ja esta
pos;-a. Sobre uma toalha branca, ha pratos,
copos, calices, talheres e guardanapos. 0
garcon traz menus para todos.

T Ouvi dizer que aqui prtparam mariscos muito bem.
S Sera que servem moqueca de camarao?

T Ac ho que sim. 0 que a senhora vai querer, Dona Olga?
0 Vou provar a lagosta assada com manteiga derretida.

T E voce, Mary, o que quer?
M File de peixe corn arroz e farofa.

T L a senhor, capitao?
P

taoS niQueca de canarao. Querc ver se ta boa como a
noou,_ca baiana!
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T (fazendo pedido) Uma lagosta assada, um file de
peixe, uma moqueca de camarao e uma fritada de ca-
ranguejo.

G Os senhores dose jam algum vinho?

T Sim. Traga uma garrafa de vinho branco, leve,
meio-seco.

G Perfeitamente.

Quando todos acabam de comer, o garcon pergunta:

5

G 0 que deselam para a sobremesa?
T Pudim de coco com calda de chocolate. 10

G Perfeitamente.



EXERCfCIOS

Usar as frases seguinteNmodificando-as para que 81e, nos e
8les tambem possam ser exercitados.

1 0 senhor jl esteve no Cais dos Pescadores?
Sim sr., ja estive la.

O senhor ja jantou la?
Sim sr., ja jantei

O restaurante onde o senhor jantou era bom?
Sim sr., era muito bom.

Era limpo?
Sim sr., era limpo.

Era espacoso?
Sim sr., era espacoso.

O restaurante tinha muitos tipos de comida?
Sim sr., o restaurante tinha muitos tipos de comida.

O restaurante era caro?
Nao sr., nao era caro.

Os preys dos jantares eram modicos?
Sim sr., os preys dos jantares eram modicos.

O garcon do restaurante era bona
Sim sr., o garcon era muito bom.

tie era americano?
Sim sr., ele era americano.

A comida estava gostosa?
Sim sr., a comida estava muito gostosa.

Os mariscos estavam gostosos?
Sim sr., os mariscos estavam muito gostosos.

2 Que mariscos o restaurante tinha?
0 restaurante tinha camarOes, lagostas e caranguejos.

Tinha peixe?
Sim sr., tinha peixe.

Tinha feijoada?
Sim sr., tinha feijoada.

Tinha boas sopas?
Sim sr., tinha boas sopas.
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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 clic°.

0 que o garcon tinha na mao, quando o major
no restaurante?

Quando o major entrou no restaurante, o
tinha menus na mao.

0 garcon tinha mesa reservada para o major?
Sim sr., ele tinha uma boa mesa para o

entrou

garcon

major.

3 Quando o major vinha do restaurante, o que ;le viu no
Cais dos Pescadores?

Quando ;le vinha do restaurante, viu os barcos de
pesca.

Quando ales vinham doArestaurante, passaram pelo Presidio?
Nao sr., quando eles vinham do restaurante, nao
passaram pelo Presidio.

Com guem o major vinha do restaurante?
Ele vinha com D. Mary, o Capita° Silva Lima e D. Olga.

Eles vinham a pe?
Sim,. sr., ales vinham a /34.

Porgue eles vinham pa pe?
Eles vinham a pe, porque o carro estava na Rua Principal.
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4 Quem o major convidou para jantar?
0 major convidou o Capitao Silva Lima e D. Olga.

Os dois oficiais eram velhos amigos?
Nao sr., eles nao eram velhos amigos.

Eles se conheciam ha muito tempo?
Nao sr., eles se conheciam ha pouco tempo.

Onde eles se conheceram?
Eles se conheceram em casa do Almirante Sands.

Eles foram jantar em casa do almirante?
Nao sr., eles foram a uma recepcao.

0 capita() falava ingles bem?
Sim sr., o capitao falava ingles bem.

tie sempre falava ingles com o major?
Nao sr., ele sempre falava portugues.

Porque?
Porque o major queria falar portugues.

5 Ser4 que hoje vai fazer frio?
,Acho que sim.

Sera que o senhor vai receber ordens hoje?
,Acho que nao.

Sera que amanha vamos ter sOmente tres aulas?
,Acho que nao.

Sers que o Coronel Farrell conhece o Almirante Sands?
Acho que sim.

Sera que o Coronel Brown vein hoje aqui?
,Sim sr., ele disse que vem.

Sera que o senhor vai para o Brasil? (Portugal?)
Espero que sim.
Acho que sim.
Acho que nao.
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LEITURA

"A ISCA DE PRATA"

0 Major Taylor conheceu o Capitao Silva Lima Timm re-

cepcao em casa do Almirante Sands. 0 capita() esa fazendo

um curso na Escola da Marinha em Monterey. Ele e oficial

da Marinha Brasileira, 4 do Rio, e fala ingles bem; mas,

como o Major Taylor quer falar o portugues que esa apren

dendo, os dois conversam em portugues.

1 Onde o Major Taylor conheceu o Capitao Silva Lima?
2 0 capita° e americano?
3 De onde o capitao e?

.
4 Ele e militar?
5 Ele esta estudando no Presidio?
6 0 capita() fala ingles?
7 0 capitao e o major conversam em ingles?
8 Porque o major fala portugues com o capitao?

5

0 major convidou o capita() e a senhora, Dona Olga, para

jantar no Cais dos Pescadores, numa sexta-feira. Os quatro

chegaram ao restaurante um pouco antes das oito horas. 10

0 major telefonou para o restaurante de manha e pediu uma

mesa para quatro pessoas, perto da janela, porque ele queria

ver a baia e barcos de pesca.
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9 0 major convidou o capitio para lantar?
10 Como se chama a senhora do Capita() Silva Lima?
11 Onde eles foram jantar?
12 Em que dia eles jantaram no Cais dos Pescadores?
13 A que horas eles chegaram ao restaurante?
14 ales tinham reservado mesa?
15 Quem tinha reservado mesa?
16 Quando o major tinha reservado mesa?
17 Onde o major tinha pedido a mesa?
18 Porque ele tinha pedido mesa perto da janela?
19 ties viram a bala e os barcos de pesca?

Os quatro sentaram-se a mesa e o garcon trouxe quatro

menus para eles. A mesa ja estava posta. Havia sabre a

mesa uma toalha branca, guardanapos, copos, ckices, facas,

garfos, colheres e pratos pequenos para o pio e a manteiga.,

Uns amigos disseram ao major que naquele restaurante 5

preparavam peixe e mariscos muito bem. Todos olharam o menu

para ver o que queriam comer. D. Olga pediu lagosta assada

com manteiga derretida; D. Mary pediu file de peixe; o capi

trio pediu moqueca de camario, e o major pediu fritada de

caranguejo. 10

L-30

20 0 que o &argon trouxe para ales?
21 De que cor era a toalha que estava na mesa?
22 0 que havia sabre a mesa?
23 Para que eram os pratos pequenos?
24 Para que usamos facas, garfos e colheres?
25 Uma faca, um garfo e uma colher sio o que?
26 0 que preparavam bem no restaurante?
27 Os quatro viram o menu?
28 0 que D. Olga pediu?
29 0 que D. Mary pediu?
30 0 que o major pediu?

.
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O garcon perguntou se *ales queriam sopa e salada,

todos disseram que sim.

O major pediu tambem uma garrafa de vinho branco.

O restaurante era bom e muito limpo; os talheres e os

pratos tambem estvam muito limpos; a comida estava muito

gostosa, e todos comeram bem. Para a sobremesa, o major

pediu pudim de ciico com calda de chocolate.

Depois do jantar ales sentaram-se durante aigum tempo,

fumando e conversando.

31 Todos tomaram sopa?
32 De que era a sopa?
33 Todos comeram salada?
34 Todos comeram bem?
35 0 que ales beberam com o jantar?
36 ales beberam o vinho em copos?
37 0 restaurante era bon?
38 Tudo estava limpo?
39 Tudo estava gostoso?
40 A comida em "A Isca de Prata" a sempre gostosa?
41 0 que ales pediram para a sobremesa?
42 0 que ales,fizeram depois do jantar?
43 0 senhor ja comeu lagosta assada?
44 0 senhor jl comeu file de peixe?
45 0 senhor jf comeu moqueca de camarao?
46 0 senhor ja comeu fritada de caranguejo?
47 0 senhor gosta de mariscos?
48 Que marisco o senhor prefere?
49 0 senhor toma vinho ao jantar?
50 0 senhor ja comeu pudim de coco?
51 0 senhor ja jantou no Cais dos Pescadores?
52 0 senhor conhece "A Isca de Prata".
53 0 senhor prefere carne ou peixe?
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EXERCICIOS DE APLICAcA0

... .i Um aluno sera o Capitao Silva Lima, se apresentara e.

apresentara D. ')lga a turma.

2 Um aluno sera c Major Taylor e dit4 onde e como conheceu
o capitao.

Um aluno descrevera a situacao da licao.

4 Um grupo de alunos representara a situacao da licao.

5 Um grupo de alunos representara situacao semelhante a
desta licao.

6 kepetir -_once orme a necessidade.

DEVERES 12E CASA

1 Grave 5 perguntas com respostas sabre o assunto da
licao.

2 Escreva as perguntas e respectivas respostas.
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VOCABULARI O

ALMIRANTE (o) - Admiral
ASSADA, ASSAD° (assar, reg.) - baked, roasted, grilled
BAIA (a) - bay
BAIANA, BAIANO - original of or from the State of Bahia

in Brazil
BARCO (o) - boat
CAIS (o) - quay, dock, wharf. The singular and plural

forms are the same.
CALDA (a) - sweet sauce, syrup
CAMARAO, CAMAROES (o) - shrimp(s), prawn(s)
CARANGUEJO (o) - crab
COCO (o) - coconut
COMIDA (a) - food
CONHECERAM-SE (conhecer-se, reg., refl.) - they, you (pl.)

met one another, became acquainted
CONVIDOU (convidar, reg.) - he, she, it, you (sing.)

invited
DERRETIDA, DERRETIDO (derreter, reg.) - melted
ESPECIALIDADE (a) - specialty
FAZENDO UM CURSO (fazer um curso) - taking a course (to

take a course)
FRITADA (a) - beef ox seafood casserole covered with

beaten eggs
GARRAFA (a) - bottle
GOSTOSA, GOSTOSO - tasty
GUARDANAPO (o) - napkin
ISCA DE PRATA (a) - silver bait
LAGOSTA (a) - lobster, craw-fish
MARISCO (o) - seafood, shell fish
MOQUECA (a) - way of preparing food in highly seasoned

sauce
PERFEITAMENTE - literally it means perfectly, but it is

used here meaning Fine, All right
POR AQUI - this way
POSTA (pOr, reg.) - set, referring to table

POR A MESA - to set the table
RECEPQA0, RECEPOES (a) - reception(s)
RESERVANDO (reservar, reg.) - reserving
TENHAM A BONDADE - please, kindly
TOALHA (a) - table cloth, towel
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NCTAS GRAMATICAIS

IRREGULAR IMPERFECTS

eu
Atu
ele
nos

#yo s

eles

SER

era
eras
era
eramos
ereis
eras

TER

tinha
tinhas
tinha
tinhamos
tinheis
tinhaa

VIR

vinha
vinhas
vinha
vinhamos
vinheis
vinhaa



V
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EXERCfCIOS DE APRESENTAgA0

1 Eu (comprarei)(vou coaprar) roupas leves para levar para o
Brasil. Que roupas o senhor (comprara)(vai comprar)?

Eu tambem (comprarei)(vou comprar) roupas leves.
Onde o senhor (comprara) (vai comprar) suas roupas?

(Comprarei)(vou coaprar) linhas roupas na cidade.
Em que loja o senhor (comprara)(vai comprar) roupas?

(Comprarei)(vou coaprar) roupas na Loja Americana.
Que roupas o senhor (comprara)(vai coaprar)?

(Coaprarei)(vou comprar) ternos, camisas e roupas de
baixo.

Sua senhora (comprari)cvai comprar) muitas roupas?
Sim sr., ela tambem (comprara) (vai coaprar) muitas
roupas.

Ela (comprara)(vai coaprar) roupas leves?
Sia psr., ela (coaprara)(vai comprar) roupas leves.

Ela tanbem (comprara)(yai coaprar) roupas para as criancas?
Sim sr., ela tambem (coaprara)(vai comprar) roupas
para,as crianca*.

Ela tambem (comprara)(yai coaprar), calcados?
Sia sr., ela tambem (coaprara)(vai comprar) calcados.

0 e eu (compraremos) (vamos coajrar) um Ford. 0
senhor e sua senhora tambem (comprarao)(vio comprar) um
Ford?

Nio sr., nos (compraremos)(vamos comprar) um Buick.
Os senhores (comprario)(vio comprar) uma camionete Buick?

Nio sr., nos (comprareaos)(vamos coaprar) um Buick
de quatro portas.

Os senhores (colprario)(vio comprar) um Buick conversivel?
Sim sr

; nos (compraremos)(vamos comprar) um Buick
conversivel.

Quando os senhores (vio comprar)(comprario) o Buick?
NOs (compraremos)(vamos comprar) o Buick logo depois
do Natal.
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O que seus colegas (comprarao) (vao comprar) na cantina?
Pies (comprarao)(vao comprar) cigarros.

files tambem (comprarao) (vao comprar) fosforos?
Nao sr., eles nao (comprarao)(vao comprar) fOsforos.

files (comprarao)(vao comprar) outras coisas?
Sim sr., eles (comprarao)(vao comprar) outras coisas
tambem.

Que outras coisas2les.(comprarao)(vao comprar)?
files (comprarao)(vao comprar) cafe, cha e ieite.

5

Usar as frases seguintes, modificando-as para que ele, nos e 10
eles tambem possam ser exercitados.

2 0 senhor (pagar4)(vai pagar) o carro a prestacao?
Sim sr., (pagarei)(vou pagar) o carro a prestacao.

O senhor (dar4)(vai dar) uma entrada?
Sim sr., (darei)(vou dar) uma entrada.

0 senhor (dar4)(vai dar) a entrada, antes de buscar o
c arro?

Sim Sr., (darei)(vou dar) a entrada, antes de buscar
o carro.

O senhor (pagara)(vai pagar) as prestac5es ao agente?
Sim Sr., (pagarei) (vou pagar) as prestacoes ao agente.

O senhor (pagara)(vai pagar) as prestacoes por mes?
Sim sr., (pagarei)(vou pagar) as prestacoes por mes.

3 A que horas o senhor (vira)(vai vir) para a escola amanha?
Amanha (virei)(vou vir) as 7,horas.

Porque o senhor (vira)(vai vir) as 7 horas?
(Virei)(vou vir) as 7 horas para estudar um pouco.

O senhor (vira)(vai vir) so?
Nao sr., o (vira)(vai vir) tombem.

O e o senhor (virao)(vao vir) juntos?
Sim sr., nos (viremos)(vamos vir) juntos.

O senhor (tomara)(vai tomar) cafe em casa, antes de vir?
Sim sr., (tomarei)(vou tomar) cafe em casa, antes de
vir.
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EXERCfCIOS

Usar as frases seguintes,modificando-as para que ele, nos e
eles tambem possam ser exercitados.

1 Os primeiros dias da vida militar de um rapaz (vao ser)
(serao) dificeis?

Sim sr.,. os primeiros dias da vida militar de am 5

rapaz (vao ser)(serao) dificeis.
Porque?

Porque tudo (vai mudar)(mudar).
O que (vai mudar)(mudara)?,

Tudo (vai mudar)(muslara). 10

O recruta (vai,ter)(tera) que usar uniforme?
eSim sr., le (vai ter)(tera) que usar uniforme.

O recruta (vaiAdormir)(dormira) num alojamento?
Sim Sr., ele (vai dormir)(dormira) num alojamento.

O recruta (vai obedecer)(obedecera) aos sargentos? 15

Sim sr., ele (vai obedecer)(obedecera) aos sargentos.

2 0 recruta (vaiAusar)(usar) capacete?
Sim sr., ele (vai usar)(usara) capacete.

Onde ele (vai usar)(usara) capacete?
Ele (vai usar) (usar) capacete no forte e durante 20

e.
os

0 1.:L:rut- hal-tacos?
Sim sr., Ivai azmar)(arniara)

Ele Kval carreer)(carn!gara) harraca.-)

Nat.) sr., eke '.vai carregar)(carregara) parte de 25

uma barraca.
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SITUAQX0

Os primeiros dias na vida militar de um rapaz sio bem difi-
ceis. Da noite para o dia tudo muda gle tem que usar
uniforme, dormir em alojamento, obedecer ordens e aprender
muitas coisas novas. tie recebe ordens da Sede do Comando, 5

recebe uniforms do Almoxarifado, e no Campo de Exercicios
recebe instrucoes. Durante semanas ele tem que aprender a
ser soldado.

Dais recrutas, Zeca e Juca, conversant no alojamentoltenquan-
to examinam as pecas de uniforme que cads um recebeu aquela 10

manhi.

Personagens: Zeca e Juca

J

J

J

J

z

DIALOGO

Deixe eu ver seu bone de servico,,Juca.
igual ao seu. Meu capacete esta apertado.

Oimeu esta boa; las meu quepe esta folgado.
Sabado que vem nos vamos fazer acampamento, nao e?

A sim. Temos que levar a mochila, o cantil e o fuzil.
Tambem temos que carregar as barracas?

L-31

Sim senhor. Temos que carregar e armar as barracas.
Que tal voce achou aquela fita sabre teleguiados?

Notivel!
Voce" viu o Lino nos exercicios de ordem unida?

Vi, sia: Nio acertava o passo
E o sargento ficou danado com ile.

E por causa dgle
acelerado.
tstes exercicios sao

tivemos que marchar a passo

bem macantes. Voce nao acha?
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AL

14

ti

Z Se acho! (imitando o sargento) "Direita, volver!"
Esperda, volver!"

J Voce sabe de que exercicio eu gosto mais?

J

J

L-31

Qual? Pista de obsticulos?
Nio, homem! Descanso ...

Muito engrasado! 0 que
silencio?
Ja. Durma bem, que amanhi

4 isto? Ji 4 o toque de

tem mais.
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EXERCfCIOS

Usar as frases seguintes, modificando-as para que 61e, nos e
eles tambem possam ser exercitados.

1 Os primeiros dias da vida militar de um rapaz (vio ser)
(serao) dificeis?

Sim sr.t os primeiLos dias da vida militar de um
rapaz (vao ser)(serao) dificeis.

Porque?
Porque tudo (vai mudar)(mudarS).

O que (vai mudar)(mudara)?,
Tudo (vai mudar)(muslara).

O recruta (vaiAter)(tera) que usar uniforme?
Sim sr., ele (vai ter)(tera) que usar uniforme.

O recruta (vaiAdormir)(dormira) num alojamento?
eSim sr., le (vai dormir)(dormira) num alojamento.

O recruta (vai obedecer)(obedecera) aos sargentos?
Sim sr., e'l.e (vai obedecer)(obedecera) aos sargentos.

2 0 recruta (vai usar)(usara) capacete?
Sim Sr, . ele (vai usar)(usara) capacete.

Onde e1e (vai usar)(usara) capacete?
tie (vai ,usar)(usara) capacete no forte e durante
os e(erciclos.

O I.:crut7 (valAarma.L)(armad.) bartacas?
Sim sr., ejt kvai arma0(armara) barfa.Jas.

tie (vai carrepr)(carregara) uma barraca?,
Nao Sr., ele (vai carregar)(carregara) parte de

uma barraca.
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3 0 senhor usa bone de servico; quando vem Para as aulas?

Nao sr., eu nao use bone de servico, use quepe.

Quando o senhor usa bone de servico?
Uso bone de servico no acampamento e quando fag()

exercicios.
O seu bone de servico,esti bon?

Sim sr., meu bone de servico esti boo.

O seu.capacete esta apertado?
,Nao sr., meu capacete nao esti apertado.

Esta folgado?
Nio sr., nao esti folgado, esti bom.

4 Quando um recruta nao acerta o passo, o sargento fica

danado?
Sim, sr., quando um recruta nao 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.

0 senhor acha gstes exercicios macantes?
Acho, sin sr.

0 senhor gosta dos exercicios na pista de obsticulos?

Sim sr., gosto dos exercicios na pista de

obsticulos.

5 0 uniforme do
Sim sr.,

O uniforme do
Nio sr.,

Porque nao?
Porque eu

senhor 4 igual ao do
meu uniforme e igual ao dgle.
senhor 4 igual ao do
meu uniforme nao 4 igual ao dgle.

sou ------ e gle 4

Usar outran pecas de roupa e artigos diversos com as frases

do grupo 5
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6 Que

Que

Que

Que

Que

tal o senhor acha a Peninsula de Monterey?

Acho a Peninsula muito bonita.
tal o senhor acha a escola?
Acho a escola muito boa.
tal o senhor achou a fita que viu domingo?
Achei a fita otima.
tal o senhor achou o livro que leu?
Achei o livro horri/el.
tal o senhor acha Sao Francisco?
Acho Sio Francisco notavell

7 0 senhor
Nio

Que tal o
Acho

O senhor
Sim

8 0 senhor
o dia?

Nio
noite

O senhor
No

O senhor
dia?

Sim
para

L-31

sabe muitas coisas sabre teleguiados?

sr., eu nio sei nada sabre teleguiados.
senhor acha os teleguiados?
os teleguiados notiveisl
ja viu algual fita sabre teleguiados?
sr., ja vi varias fitas sabre teleguiados.

recebeu ordens para esta escola da noite para

sr., eu nao recebi ordens para esta escola da

para o dia.
achou casa da noite para o dia?

sr procurei casa durante muitos dias.

resolveu comprar um Cadillac da noite para o

sr., eu resolvi comprar um Cadillac da noite

o dia.
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LEITURA

ZECA E JUCA NO EXERCITO

Os primeiros dias na vida ailitar de um rapaz sic) ben

dificeis. Da noite para o dia tudo Buda: 61e tem que usar

uniforme, dormir em alojamento corn muitos outros rapazes, 5

obedecer ordens e aprender muitas coisas novas. Da Sede

do Comando, o recruta recebe ordens; do A1moxarifado, 61e

recebe uniforme; e no Campo de ExercLcios, 61e recebe ins-

trugfies e aprende a ser soldado.

1 Como sio os primeiros dias da vida ailitar de um
rapaz?

2 Como a.vida de um rapaz auda, quando ele entra para
o serviso ailitar?

3 Como soldado, o que 61e ten que usar?
4 Onde ele tea que dormir?
5 0 que 61e tea que aprender?
6 De onde o recruta recebe ordens?
7 De quern o recruta recebe ordens?
8 De onde recebe uniforme?
9 Onde 61eArecebe instruggesl

10 De quern ele recebe instrucoes?

0 Zeca e o Juca estavan conversando no alojamento, en- 10

quando examinavan as pecas de uniforme que cada um recebeu

aquela manhi.

95
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Cada um recebeu muitas pegas: calgas, camisas, sapatos,

meias, bones, um quepe, uma mochila, um cantil, um uniforme

completo e tambem um fuzil.

Naquela manhi os recrutas vi ram uma fita muito boa sabre

teleguiados. Todos gostaram muito da fita e aprenderam muitas 5

coisas que nio sabiam sabre teleguiados.

11 Sabre flue Juca e Zeca estavam conversando?
12 0 que ales faziam, enquanto conversavam?
13 0 que eles receberam do almoxarifado?
14 Para que eles usam a winchila?
15 Para que ales usam o cantil?
16 Que fita os recrutas viram de manhi?
17 Todos gostaram da fita?
18 Os recrutas sabiam muitas coisas sabre

teleguiados?
19 Eles aprenderam muitas coisas vendo a fita?

10

15

Os recrutas nio Bost am dos exercicios de ordem unida;

ales acham muito magantes; mas no Exercito e preciso fazer

muitos exercicios de ordem unida, de voltas e de obsticulos.

No sibado que vem os recrutas vio fazer acampamento. Cada 20

um vai levar a mochila, o cantil e o fuzil que recebeu, e tam

bem uma parte de uma barraca. Quando os recrutas chegam ao

local do acampamento sio divididos, e, dois a dois, ales armam

as barracas.
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As 11 horas Juca e Zeca ouviram o toque de silencio

foram dormir.

L-31

20 Os recrutas gostavam dos exercicios de ordem
unida?

21 Os recrutas gostavam dos exercicios na pista
de obstaculos?

22 Para onde os recrutas iam no sibado?
23 0 que eles iam levar para o acampamento?
24 Quando os recrutas chegam ao local do acampamento,

o que fazem?
25 Quantos recrutas armam uma barraca?
26 Que horas eram,quando os recrutas ouviram o toque

de silencio?
27 Os primeiros dias de sua vida militar foram

diffceis?
28 Quando o senhor era recruta, usava uniforme?
29 Quando o senhor era recruta, dormia em alojamento?
30 Quando o senhor era recruta, recebia ordens?
31 Quando o senhor era recruta, recebia instruc5es?
32 Quando o senhor era recruta, fazia exercicios de

ordem unida?
33 Quando o senhor era recruta, fazia exercicios na

pista de obstaculos?
34 Quando o senhor era recruta, fazia acampamento?
35 Quando o senhor era recruta, carregava a mochila

e o cantil?
36 Quando o senhor era recruta, armava barracas?
37 QuandoAo senhor era recruta, obedecia o toque

de silencio?
38 Quando o senhor era recruta, usava fuzil?
39 Quando o senhor era recruta, gostava da vida

militar?
40 Quando o senhor era recruta, o que preferia fazer?



TRADUAO

Every young man knows that the first days of his mili-

tary service are very difficult. Overnight he cannot wear

his suits or sport shirts, he must wear uniforms; if he is

single he cannot sleep in his own room, he must sleep in

the barracks with many other young men; he must obey orders;

he must receive instructions, and he must learn how to be a

soldier.

During the first weeks the new recruits go camping. The

sergeant tells them *fiat they must carry and what they must

do. Each recruit has to carry his pack, his canteen and

his rifle.

If the recruits don't go to camp they have close order

drill and facing movements. They also learn about guided

missiles, and often they see films about them.

After a day of drill the recruit is tired, and when taps

comes he goes to sleep.
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EXERCfCIOS DE APLICAgX0

1 Um aluno descreveri a situagio da ligio.

2 Um aluno seri Juca, se apresentari e dirt quern 4 e o
que faz.

3 Um aluno sera Zeca, se Apresentari e diri quest e e o
que faz.

4 Dois alunos representario a situagio da ligio.

5 Doi!, alunos representario situaclo seaelhante 1 desta
licao.

6 Repetir conforae a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Copie as perguntas seguintes e responda cada una con
uma frase completa.

1 Em que forte o senhor foi recruta?
2 Que pegas de uniforme o senhor recebeu?
3 0 senhor fez muitos acampameutos?
4 0 que os recrutas levavam pars o acampamento?
5 0 que senhor aprendeu, quando era recruta?
6 De que exercicios o senhor gostava mats?
7 Quantos recrutas dormiam nuns barraca?
8 0 que s um Almoxarifado?
9 0 que e toque de silencio?
10 Porque os soldados tem que usar uniforme?

2 Grave as perguntas e as respectivas respostas.



VOCABULARI O

ACAMPAMENTO (o) - bivouac, camping.
ACERTAVA 0 PASSO (acertar, reg.) - kept in step. Acertar, to find

hit upon (the right answer, the right way).
ALMOXARIFADO (o) - depot (Quartermaster); storehouse.

Port. depOsito.
ARMAR BARRACAS - to pitch tents. Amax, reg., to mount, set (up);

to arm; to equip with arms.
BONN DE SERVIg0 (o) - garrison cap. Also gorro, barrete de servico.
CAMPO DE EXERCfCIOS (0) - drill field.
CANTIL (o) - water canteen.
CAPACETE (o) - he
CARREGAR (reg.) - to carry, load.
DANADO -DA - furious. Ficou danado, (he) became furious.
DA WITTE PARA 0 DI A - overnight.
DESCANSO (o) - at ease; rest.
DIREITA, VOLVER! - Right, face! Port. Direita, Rodar!
DORMIR (irreg.) - to sleep.
DURMA (dormir, irreg.) - Sleep (Command Form).
ENGRAgADO -DA - funny.
ESQUERDA, VOLVER! - Left, face! Port. Esquerda, Rodar!
EXAN1NAM (examinar, reg.) - you, they examine.
EXERCfCIOS DE ORDEM UNIDA (os) - close order drills.
PITA (a) - movie, film.
(E) IGUAL AO SEU - (It's) just like yours.
MAgANTE(S) - boring.
MOCHILA (a) - pack.
NOTAVEL -VEIS - terrific.
PASSO ACELERADO (o) - double time.
PISTA DE OBSTACULOS (a) - obstacle(s) course.
QUEPI (QUEPE) (o) - cap (service).
QUE TAL? - What (did you think)? Expression used to inquire

about someone s opinion on a given subject.
RODAR (reg.) - to turn, revolve, to turn round.
SE ACHO! - Indeed I do (think so).
SEDE DO COMANDO (a) - headquarters. Sede, seat, site; see.
TELEGUIADO(S) (os) - guided missile(s).
TEM QUE (ter que) - you, he has to.
TOQUE DE SILENCIO (o) - taps.
VIDA (a) - life.
VOLTAS (EXERCfCIOS DE) - facing (drill).
VOLVER (reg.) - to turn, revolve, to turn round.
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NOTAS GRAMATICAIS

FUTURE

1 The idea of a future action or state of being is expressed in

Portuguese as it is in English by the Future Tense. In English
the Future Indicative is formed by shall and will followed by a

verb.

Examples: We SHALL LEAVE next Tuesday.
They WILL PAY for the passages tomorrow.

2 Portuguese has two Simple Future Tenses: The FUTURE INDICATIVE
(Futuro do Indicativo) and the FUTURE SUBJUNCTIVE (Futuro do
Sub untivo

3 The FUTURE INDICATIVE is formed by adding the following endings
to the Infinitive of the verb:

eu Si
to as

ale a

nis emos
vos eis

ales ao

Examples: Eu VIAJAREI de aviio para New York.
tle nio FICARA aqui.
Nos POREMOS tudo na gaveta.

4 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 aviio para New York.
Ile nio VAI FICAR aqui.
NOs VAMOS POR tudo na gaveta.

5 DIZER, FAZER and TRAZER have irregular Future Indicatives.

See Lesson 32. For the Future Subjunctive see Lessons 52

and 53. . !

.
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EXEICfCIOS DE APRESENTAcA0

Usar tambem as frases seguintes na forma do futuro cos IR
e Infinitos.

1 Eu direi "Boni dia" aos alunos, quando chegar. 0 que o
senhor dira ao professor, quando ;le entrar na sala?

Quando o professor entrar na sala, eu direi "Boni dia".
0 que o senhor dira ao capitio, quando ele chegar?

Quando o capita() chegar, eu direi "Como vai"?
0 que o senhor dira, quando o professor sair da sale

Quando o professor sair da sala, eu direi "Ate logo".
0 que o senhor dira aos seus colegas no fim do dia?

No fim do dia eu direi "Ate ananha" aos seus colegas.

0 que o diri, quando o professor chegar?
Quando o professor chegar, ele dira "Boa dia".

0 que o dira, quando o.professor sair?
Quando o professor sair, ele dira "Ate ja".

0 que o dira aos colegas is 11 horas?
As 11 horas els dira aos colegas "Ate de tarde".

0 que o dira aos colegas no fim do dia?
No fim do dia ele dira aos colegas "Ate amanhi".

O e eu diremos "Obrigado" ao
senhores dirio?

NOs tambem diremos "Obrigado".
Porque nos diremos "Obrigado" a ale?

NOs diremos "Obrigado", porque ele nos convidou pars
jantar.

Quando os senhores dirio "Obrigado" a ale?
NOs diremos "Obrigado" a ele amanhi.

Os senhores tambem dirao ao que gostaram do jantar?
Sim sr., nos diremos a ele que gostamos muito do
jantar.

. 0 que os

O e o dirio "Obrigado" ao ?
Sim sr., ales dirao "Obrigado" ao .

Porque eles dirio "Obrigado" ao ?
Iles dirao "Obrigado" ao
unia carona.

Quando eles grao "Obrigado" ao ?
Iles dirao " Obrigado" hoje de tarde.

porque ele the dad

L-32

5

10

15

20

25

30

35

102

L



1i

2 Eu farei exercicios hoje de noite. 0 senhor fart exer-
cicios hoje de noite?

Sim sr., eu farei exercLcios hoje de noite.
Onde o sr. fari exercLcios?

Eu farei ,exercicios na sala de jantar.
O senhor fara os exercicios desta

Sin sr.; eu farei os exercLcios desta licio.
O senhor fara os exercfcios a lipis?

Sim sr., eu flrei os exercLcios a lipis.
0 que o senhor fara, quando acabar os exercicios?

Quando.eu acabar os exercLcios, estudarei outras pastes
da licao.

O que o yr. fara no sabado que vest?
No sabado que vent, eu irei a Sio Francisco.

jogarei golfs.
farei compras.
lavarei neu carro.
trabalharei no jardim.
descansarei.
visitarei uns amigos.
verei uma fita.
levarei neus filhos & cidade.

5

10

15

20

O fart exercicios hoje de noite?
Nio sr., ele fari exercicios amanhi.

Que exercicios ele,fari ananhi? 25
Amanhi e1efara os exercicios da ligio nova.

Porque ele fara os exercLcios da ligio nova?
lie fara ,os exercLcios da licao nova,para aprender a ligio.

Onde ele fara os exercicios?
tie fart os exercLcios em casa. 30

O que ele fart no sabado que vent.
No sabado que vent ele iri a,Sio Francisco.

jowl' golfe.
fara sompras.
lavara sey carro. 35
trabalhars no jardim.
descanssra.
visitant uns amigos.
vera uma fits.
levari seus filhos i cidade. 40
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O e eu faremos exercicios hoje de tarde. Os
senhores tambem fario exercicios hoje de tarde?

Nio sr., nos nio faremos exercicios hoje de tarde.
Porque os senhores nao fario exercicios hoje de tarde?

Nio faremos exercicios hoje de tarde, porque
teremos aulas.

Quando os senhores firio os exercicios?
Fareitos os exercicios hoje de noite.

Os senhores fario os exercicios em casa?
Sim sr., faremos os exercicios em casa.

O que os senhores farao no sibado que vem?
No sabado que vem.

nos iremos a Sio Francisco.
jogaremos golfe.
faremos compras.
lavaremos meu carro.
trabalharemos no jardim.
descansaremos.
visitaremos uns amigos.
veremos uma fita.
levaremos meus filhos a cidade.

O e o fario cafe para os colegas?
Sim* sr., eA les farao cafe para os colegas.

Quando eles farao cafe para os colegas?
Eles farao cafe para os colegas domingo de manhi.

Porque eles farao safe para os colegas?
Eles farao cafe para os colegas, porque eles os
convidaram para.utomar cafe.

O que mais eles farao?
Eles farao ovos mexidos.

Eles servirio toucinho, pio e manteiga tambem?
Acho que sim.

3 Eu trarei um dicionirio para a aula amanhi. 0 que o
senhor trara?

Eu trarei,livros,e sadernos.
O senhor tambem trara lapis?

Sim sr.,,trarei,lapis e caneta.
'0 senhor tambem trara borracha?

Sim sr.,,tambem,trarei borracha.
O s.?nhor tambem trara regua?

Nao eu nao trarei regua, porque nos nao
usamos regua.
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trara um mapa para a aula amanhi?
Sim sr., ele,trara um mapa.

Que mapa ele,trara?
Ale trara um mapa do Brasil.

Ale trara um mapa grande?
Sim sr., esle trara um mapa muito grande.

Porque o trara um mapa do Brasil?
Ele trara um mapa do Brasil, porque os alunos
estudarao o Brasil.

O e eu traremos uns amigos para a escola. Os
senhores tambem,trarao3

Sim sr., nos tambem traremos amigos para a escola.
Os senhores trarao seus amigos amanha?

Nao sr., nos traremos nossos amigos na quinta-feira.
Porque os senhores ngo trarao seus amigos amanhg?

Nao traremos nossos amigos amanhg, porque tiles irao a
Sao Francisco.

O e o trarao os carros para a escola?
Sim sr., tiles trarao os carros para a escola.

Eles trarao os carros todos.os dias?
Nao sr., eles nao trarao os carros todos as dias.

Quando tiles trarao os carros?
Uns trarao nas segundas, quartas e sextas, e os outros
trarao nas tarps e pintas.

Eles trarao colegas com.eles?
Sim sr., tiles trarao colegas corn eles.

4 0 que o garcon tram para a mesa?
Ele trara talheres, toalha, guardanapos e copos.

Ele tambem trara o menu?
SimA sr., ele tambem trara o menu.

Porque ele trara o menu?
Ale trarao menu para eu ver os pratos que servem.

Onde ele trara a salada?
Ele trara a salada no prato.

Ele tambem trara bebidas?
Sim sr.,,ele,trara agua, cafe e chS.

Onde ele trap. a,agua?
Ele trara,a agua,numa garrafa.

Onde ele trara o cafe?
Ale trara o cafe num bule.

E o cha?
Ale tambem t rara o cha nun bule.
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O Capita() Silva Lima foi a Natriz do Banco Industrial para
abrir usa conta. Havia muita gente, quando ele chegou 14.

Ile entrou na fila do gulch; 9 no qual havia us letreiro
que dizia "CONTAS NOVAS". Quando chegou a vez do capitio,

us funcion4rio o atendeu.

DIALOGO

Personagens: CapitiO Silva Lisa e us funcionirio do banco.

S Eu queria abrir uma conta de cheques.
F Pois lao. Tenha a bondade de preencher esta ficha e

assina-la.

5

10

S Minha assinatura nio.4 vivito legivel
F Poucas assinaturas sao legiveis.

S Os senhores pagan juros nas contas de cheques?
F Nao senhor. Pagasos 3% nas contas correntes.

S No Brasil os bancos pagai 6% nassontas.de cheques. 15

P Ms es compensagao cobras 12% sobre ors' emprestimos.

S Realmente.,
F Aqui est a um talio de cheques e uma caderneta de

depositos para o senhor.

S gbrifado. E ficil descontar cheques na America?

F E, ssm senhor. Basta preencher e - assinar o cheque.

S No Brasil 4 suito coaplicado.
F verdade?

S E, sin.
as

4 o expediente aqui do banco7

F Das 10 as 15 horas nos dias uteis, exceto sabados. 25

20

S Muito obrigado pela sua atengio.

F As suas ordens. Passe ben.
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EXERCICIOS

Usar as frales seguintes, aodificando -as para que ele, dos
e dies tanben possaa ser exercitados.

1 0 que o Capitio Silva Lisa fart no Banco Industrial?
Ile fara luitas coisas.
ale abrira uaa conta de cheques.
ale preenchsra una ficha.
ale assinara a ficha.
Ile fara um enprestimo.
Lie pedira um ttlao de cheques.
Lie fara um deposit°.
ale descontara us cheque.

2 1 ficil descontar cheques na America?
Sin sr., e facil descontar cheques na An4rica.

O senhor pode descontar cheques aura loja?
Sim sr., eu imps° descontar cheques numa loja.

O que o senhor tera que fazer para descontar um cheque?
Terei que preencher e assinar o cheque.

3 A assinatura do senhor e legivel?
Sim sr., ninha assinatura ejegivel,
Nao sr., minha assinatura nao e legivel.

A assinatura do senhor e senprepigual?
Si n sr., minha..assinftura e senpre igual.

Todas..assinaturas sao legiveis?
Nao sr., nuitas assinaturas nao sio leglveis.

4 0 que faz o funcionario de un banco?
0 funcionario de um banco.

abre contas.
recebe os depositos.
desconta os cheques.
paga os cheques.
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ficil fazer emprestimo?
As vezes a facil, outras vezes 4

Na America as pessoas fazem muitos emprestimos?
Sim sr., na America as pessoas fazem muitos
emprestimos.

Quando uma pessoa compra um carro, faz um emprestimo?
Sim sr., quando uma pessoa compra um carro, faz

,

um emprestimo.
Qual e o expedients dos bancos aqui?

Na California e das 10 as 15 horas nos dias
exceto sabados.

E no Brasil?
Em alguns lugares a do meio-dia as 16 horas; em
outros das 9 as 14 horas.
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LEITURA

NUM BANCO

0 Capitio Silva Lima foi a matriz do Banco Industrial

para abrir uma conta. Havia muita gente no banco, quando

ele chegou 11. Ele procurou o guiche onde se abriam contas

novas e viu que havia um letreiro no guiche 9 que dizia

"Contas novas". Ele entrou na fila para esperar a sua vez.

Quando a sua vez chegou, um funcionirio o atendeu.

1 A que banco o capitio foi?
2 0 que ele foi fazer no banco?
3 Havia muita gente no banco?
4 Que guiche o*capitio procurou?
5 Em que guiche abriam contas novas?
6 Como o capitao soube que o guiche 9 era de

contas novas?
7 Ele entrou na fila do guiche 9?
8 Quando o funcionario o atendeu?

5

0 capitio disse ao funcionirio que queria abrir uma

conta de cheques. 0 funcionirio deu-lhe uma ficha para

preencher e assinar. A assinatura do capitio nio era muito 10

legivel; muitas assinaturas nio sio legiveis. As assina-

turas de uma pessoa podem nio ser legiveis, mas devem ser

setup re iguais.
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9 0 que o capitio,disse ao funcionirio?
10 0 que o funcionario deu ao capitio?
11 0 que o capitio devia fazer com a ficha?
12 A assinatura do capitio era leglvel?
13 A assinatura do senhor e legIvel?
14 Hi muitas assinaturas que nao sio legiveis?
15 As assinaturas nos cheques devem ser sempre iguais?

0 capitio quis saber se o Banco Industrial pagava juros

nas contas de cheques; o funcionirio disse ao capitio que o

banco pagava 3% nas contas correntes, mas nio pagava juros

em contas de cheques.

No Brasil os bancos pagan 6% nas contas de cheques, mas 5

emcompensalio cobra'''. 12% de juros sabre empristimos.

16 0 Banco Industrial paga juros nas contas correntes?
17 0 Banco Industrial paga juros nas contas de cheques?
18 Os bancos brasileiros pagan juros nas contas de

cheques?
19 Quanto os bancos brasileiros pagam de juros nas

contas correntes?
20 Quanto os bancos brasileiros cobram de juros sabre

emprestimos?
21 B os bancos americanos?

0 funcionirio deu ao capitio um talio de cheques e uma

caderneta de depOsitos. Pagar contas com cheque e muito

pritico. No Brasil e muito complicado descontar =cheque;

na America e muito ficil. Quanto sapient quer descontar um 10

cheque na America, basta preenche-lo e assini-lo.
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22 0 que o funcionirio deu ao capitio?
23 0 que 4 um talio de cheques?
24 0 que 4 uma caderneta de depOsitos?
25 E facil descontar cheques no Brasil?
26 E na Auerica?
27 0 que precisamos fazer, quando queremos descontar

um cheque?
28 0 senhor usa muitos cheques por mis?
29 0 senhor paga contas corn cheque?
30 0 senhor acha pritico pagar contas con cheque?

Os brasileiros seapre pagan contas a dinheiro; poucos

brasileiros usam cheques para pagar contas no Brasil. OS

americans pagan contas corn cheque; poucos americanos pa-

gan.contas a dinheiro.

O expediente do Banco Industrial era das 10 as 15 horas 5

nos dias uteis, exceto sibados. 0 capitio disse obrigado

ao funcionirio pela atencio dile e foi para casa.

31 Como os brasileiros pagan contas?
32 E os americanos?
33 Os brasileiros pagan contas cos cheque?
34 0 senhor acha boa ideia ter suit° dinheiro no

bolso?
35 Qual e o,expediente do Banco Industrial?
36 Dilmingo,e us diaputil?
37 Sabado e um dia util?
38 Quais,sio os outros dias Ateis?
39 Qual e o expediente aqui da escola?
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TRADWAO

The bank working hours were from ten to fifteen hours,

daily, except Saturdays. Last Thursday morning Captain

Silva Lima went to the Banco Industrial to open an account.

Before ccming to the States he used to pay for every-

thing in cash. However, he saw that in the States everyone

uses checks. He was not used to paying in checks because

in Brazil it is very confusing to cash a check.

When he entered the bank there were many people there.

He saw a sign saying "New Accounts" on Window 9, got in

line and waited for his turn.

The clerk gave the captain a card to fill and asked

him to sign it. Later on he gave the captain a passbook

and a check book.

Captain Silva Lima did not know that the banks in the

States do not pay interests on checking accounts; in

Brazil all banks do.



T. iOs _

I Um aluno des,:...reveni a situacio destz. iicao

2 Um aluno seri o Capitio Silva Lima e diri a turma

o que faz nesta licao.

3 Um aluno sera o funcionirio do banco e diri quern 4

e o que faz.

4 Dois alunos representarao a situasio da

5 Dois alunos representario situacio semelhante a
desta li;io.

6 Repetir concrete a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Faca a traducio por escrito.

2 Grave a traducio.
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VOCABULARIO

ABRIR UMA CONTA - to open an account
ASSINA-LA, ASSINA-LO (assinar, reg.) - to sign it

ASSINATURA (a) - signature
ATENCA, ATENVIES (a) - attention(s)
BASrA (bastar, reg.) - it is enough, it is sufficient

BASTAR is generally used in the 3rd persons, in an
liPiiional form.

CADERNETA (a) - bank pass book, small note book
COBRAM (cobrar, reg.) - they, you (pl.) charge
COMPLICADO, COMPLICADA (cosplicar, reg.) - complicated,

confusing
CONTAS CORRELATES (a) - sav4_7q accounts
DESCONTAR CHEQUES (descontar, reg.) - to cash checks
DIAS OrEIS - working days
EM COMPENSAcK0 - on the other hand
EMPRESTIMOS (o) - loans

EMPRESTAR - to loan
YOUNIINPREsrADo - to borrow

ASPERAR (reg.) - to wait
EXPEDIENTE (0) - working hours, schedule of a department

or institution serving the public.
FICHA (a) - filing card
FUNCIONAA10, FUNCIONARIA (o) - office clerk
GENTE (a) - people

Contrary to English, the collective noun GENTE is
always followed by a verb in the singular.

GUICHI (o) - counter window
JUROS (o) - interest paid on loans
LEGfVEL, LEGfVEIS - legible, readable

LETREIRO (o) - letter sign
MATRIZ (a) - main office, head office
PASSE BEM (passar, reg.) - equivalent to goodbye used

in business
PREENCHER (reg.) - to fill in, to fulfill
TALK°, TALCES DE CHEQUE (o) - check book(s)
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NOTAS GRAMATICAIS

FUTURE INDICATIVES

DIZER PAZER TRAZIR

eu direi farei trarei
tu diras far's traria

ile dira fara trara
no diresos faresos triurenalt
yos direis fareis trareis

ales dorio fario traria
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Eu gostaria de conheccr a cidadc. 0 sellhor '-ss-_mbem
gostaria de conhecer a cidade?

Sim sr., eu gostaria de conhecer a cidade.
Porque o senhor gostaria de conhecer a cidade?

Eu gostaria de conhecer a cidade, porque 4 muito 5
interessante.

O gostaria de conhecer a cidade?
Sim sr., ele gostaria de conhecer a cidade.

Porque ele gostaria de conhecer a cidade?
Ele gostaria de conhecer a cidade, porque 4 muito 10
interessante.

Seus colegas gostariam de conhecer a cidade?
Sim sr., files gostariam de conhecer a cidade.

Porque eles gostariam de conhecer a cidade?
Eles gostariam de conhecer a cidade, porque 4 muito 15
interessante.

O e eu gostariamos de conhec.ir a cidade. 0 senhor
e sua senhora,gostariam de conhecer a cidade inteira?

Sim sr., nos gostariamos de conhecer a cidade inteira,
porque a cidade 6 muito interessante. 20

2 Seria possfvel conhecer a cidade em doffs dias?
Nao sr., nao seria possivel conhecer a cidade em does
dias.

Valeria a pena conhecer tudo?
Sim sr., valeria a pena conhecer tudo.

Como o senhor iria conhecer a cidade?
Eu iria de carro.

O senhor iria com amigos?
Sim sr., eu iria com amigos.

Como o iria conhecer a cidade?
tle iria de carro.
iria com amigos?

Sim sr., ele iria com amigos.

25

30

L-33 116

L

L

L

L



ii

L

Como sua senhora iria conhecer a cidade?
Ela iria de carro.

Ela iria com amigos?
Sim sr., ela iria com amigos. m4N

Como irismos conhecer a cidade?
Irlamos de carro.

O carro cobraria muito?.
Nao Sr., o carro nao cobraris muito.

3 Eu poderia comprar roupas numa loja de artigos para
homens. 0 que o senhor poderia comprar?

Eu poderia comprar roupas e artigos para homens.

O senhor tambem poderia comprar sapatos?
Sim sr., eu tambem poderia comprar sapatos.

Poderia comprar roupas para sua senhora?
Nio sr., eu nao poderia comprar roupas para minha

senhora.
O que o poderia comprar numa loja de artigos

para homens?
Ale poderia comprar meias e camisas.

Ale tambem poderia comprar sapatos?
Sim sr., ele tambem poderia comprar sapatos.

Ale poderia comprar roupas para a senhora dele?

Nao sr., ele nao poderia comprar roupas para a
senhora dele.

Nos poderiamos comprar camisas e gravatas. 0 que o

senhor e seus colegas poderiam comprar?
Nos poderiamos comprar roupas para homens.

Os senhores tambem poderiam comprar sapatos?

Sim sr., em algumas lojas nos poderiamos comprar

sapatos.

4 Aqui ha um livro muito bom sabre o Brasil. (Portugal)

O livro tem boas informac5es,as quais serio muito uteis
para os senhores. Os senhores deveriam ler e.'ste livro

antes da viagem para o Brasil. (Portugal)'
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0 que o senhor deveria ler?
Eu deveria ler um livro sabre o Brasil (Portugal).

Quem deveria ler o livro?
Eu deveria ler o livro.

Porque o senhor deveria ler o livro?
Eu deveria ler o livro, porque o livro ten boas
informasoes sabre o Brasil (Portugal).-

Quando o senhor deveria ler o livro?
Eu deveria ler o livro, antes de ir paia o Brasil
(Portugal).

Porque o senhor deveria ler o livro, antes de ir para
o Brasil (Portugal)?

Bu deveria ler o livrq,antes de ir para 9 Brasil
(Portugal), porque as informacoes serao uteis. .

0 que os senhgres deverian ler?
NOs deveriamos ler um livro sabre o Brasil (Portugal).

Quem deveria ler o livro?
NOs deveriamos ler o livro.

Porque os senores deverian ler o livro?
Igs deveriamos ler o livro, porque o livro ten boas
informagais sabre o Brasil (Portugal).

Quando os senhores deverian ler o livro?
Nos deverlamos ler o livro, antes de ir para
Brasil (Portugal)?

!argue os senhores deveriam ler o livro, antes de ir para
o Brasil (Portugal)?

filos deverlamos ler o livro, antes de ir para o Brasil,
(Portugal) porque o livro tern boas informasaes sabre
o Brasil (Portugal).

0 que sets colegas deverian ler?
Ales deverian ler um livro sabre o Brasil (Portugal).

Quern deveria ler o livro sabre o Brasil (Portugal)?
Meus colegas deverian ler o livro sabre o Brasil
(Portugal).

Porque ales deverian ler o livro sabre o Brasil (Portugal)?
Ales deverian ler o livro sabre o Brasil (Portugal),
porque ten boas informasoes sabre o Brasil (Portugal).

Quando ales deverian ler o livro sabre o Brasil (Portugal)?
ales diveriam ler o livro sabre o Brasil (Portugal),
antes de ir para o Brasil (Portugal).

Porque ales deverian ler o livro sabre o Brasil (Portugal),
antes de ir para o Brasil (Portugal)?

ales deverian ler o livro sabre o Brasil ( Portugal) antes
de ir para o Brasil (Portugal), porque o livro ten boas
informacaes.
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5 Um grupo de alunos daqui da escola iri visitar Sio Francisco

na sexta-feira, os senhores deveriam ir tambim, porque Sib

Francisco 4 uma cidade muito bonita.

Aide o senhor deveria ir?
Eu deveria ir a Sib Francisco.

5

Quando o senhor deveria ir a Sio Francisco?
Eu deveria ir a Sib Francisco na sexta-feira.

Porque o senhor deveria ir a Sio Francisco?
Eu deveria ir a Sib Francisco, porque J usa cidade mmito

bonita. 10

Con quern o senhor deveria ir a Sio Francisco?
Eu deveria ir a Sib Francisco comma grupo de alumna da
escola.

aide os senhores deveriam ir?
Nos deveriaaos ir a SiO Francisco. 1$

Quando os senhores deveriaa ir a Sib Francisco?
deveriamos ir a Sib Francisco na sexta.feira.

Porque os senhores deveriaa ir a Sib Francisco?
Ncis deverlasos ir a Sio Francisco, porque usa cidade

muito bonita. 20

Corn rem os senhores deveriaa ir a Sib Francisco?
Nos deveriamos ir a SiO Francisco corn na grapo de
alunos da escola:

aide os alunos deveriaa ir?
Ales deveriaa it a Sio Francisco.

Quando ales deveriaa ir a Sib Francisco?
lies deveriaa ir a Sib Francisco na aexta-feira.

Porque ales deverian ir a Sio Francisco?
Eles deveriamir a Sib Francisco, porque usa
cidade muito bonita.

Con quest ales deveriamir a Sio Francisco?
Ales deveriaa ir a Sio Francisco corn um grupo de

alunos da escola.

2$

30
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siTuAcAo

0 Major Taylor leu uns-artigos sabre, o Brasil nuns jornais
e revistas. No momento o major esta na casa do Ctpitao Luis
da. Silva Lima, seu amigo brasileiro. CI capitio pos um maps
do Brasil em cima da mesa, e ambos conversam sabre o que o 5
major leu e aprendeu.

DIALOG()

Personagens: Major Taylor e CapitiO Silva Lima

T Luis, eu nio sabia que o Brasil era tio grande!
L muito. Como ao norte do Equador e vai ate o

sul do Tropic() de Capricornio.

T Por isso o clima nao 4 muito variado.
L Sim, e as quatro estaciies sio quase iguais.

T Nio hi diferenca entre o verso e o inverno?
L So no sul.

T E,entre a primavera e o outono?
L Ha pouca diferenca na temperatura.

T Ouase todos os estados brasileiros sio banhados
psi.° AtlIntico.

L So cinco estados nio sio.

T Que estados?
L Mato Grosso, Goils, Minas Gerais, Amazonas e Acre.

T Que estados tgm fronteiras com parses sul-americanos?
L Amazonas, Mato Grosso, Parana, Santa Catarina, Rio

Grande do Sul e Acre,

T Confesso que pensava que no Brasil falavam espanhol.
L Muita gente pensa.

10
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T Quando Cabral descobriu o Brasil?
L En 22 de abril de 1500 (mil e quimhentos).

T 0 Brasil teve outros names, nio teve?
L Sim. Priaeiro, Ilha de Vera Cram; depots, Terra

da Santa Crus.

T Finalmente Brasil, por causa do pan Brasil, nio i?
L Sim senhor, um pan cor de brass usado pats tingir.
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CAPITAL DO PAPS

BRASILIA

ESTADOS

ACRE
ALAGOAS
AMAZONAS
BAHIA
CEARA
ESPIRITO SANTO
GOIAS
GUANABARA
MARANHAO
MATO GROSSO
MINAS GERMS
PARA
PARAfBA
PARANA
PERNAMBUCO
PIAUI
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SlUL
SANTA CATARINA
SAO PAULO
SERGIPE

TERRITORIOS

AMAPA
FERNANDO DE NORONHA
RIO BRAND
RONDONIA

L-33

CAPITA'S

Rio Branco
Macsio
Manaus
Salvador
Fortaleza
Vitoria
Goiania
Rio de Janeiro
Sao Luis
Cuiaba
Belo Horizonte
Belem
Joao Pessoa
Curitiba
Recife
Teresina
Niteroi
Natal
Porto Alegre
Florianopolis
Sao Paulo
Arac a ju

CAPITAIS

Mac apI
Boa Vista
Porto Velho
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EXERCfCIOS

Usar as fra§es seguintes, modificando-as para que 81e, nos
e eles tambem possam ser exercitados.

1 0 senhor ji leu artigos sabre o Brasil?
Sim sr., eu ja li muitos artigos sabre o Brasil.

O senhor leu os artigos em jornais?
Sim sr., li em jornais e em revistas tambem.

O senhor.aprendeu muitas coisas sabre o Brasil que o
senhor nao sabia?

Sim sr., aprendi muitas coisas interessantes.
O senhor sabia que .o Brasil era tao grande?

Nao sr., eu nao sabia que o Brasil era tao grande.
O senhor sabia que .o Brasil comegava ao norte do Equador?

Nao sr., eu nao sabia que o Brasil comegava ao norte
do Equador.

Os EUA tambem ficam ao norte do Equador?
Sim sr., os EUA ficam ao norte do Equador.

O senhor sabia que o Brasil tem cerca de 8.000 kms. (oito
mil quilemetros) de costa?

Nio sr., eu nao sabia que o Brasil tem cerca de 8.000
kms. de costa. 20

O senhor sabia que o Brasil tem fronteiras com todos os
paises sul-americanos, exceto o Chile e o Equador?

Nao sr., eu nao sabia que o Brasil tea fronteiras com
todos os paises sul-americanostexceto o Chile e 0 Equador.

Com que paises os EUA tem fronteiras? 25
Os EUA tem fronteiras com o Canadi e o Mixico.

0Asenhor sabia que a populagao do Brasil em 1963, era de
cerca de 75.000.000 (setenta e cintomilhcies) de habitantes?

Nio sr.A eu nao sabia que a populagao do Brasil em 1963
era de cerca de 75.000.000 habitantes. 30

O senhor sabia que .a major parte da populagao, vive na costa?
Nao sr., eu nao sabia que a major parte da populagao
vive na costa.

O senhor sabia que o Brasil 4 dividido en 22 estados?
Nao. sr., eu nao sabia que o Brasil e dividido em 35
22 estados.

O senhor sabe o nome da nova capital do Brasil?
Sim sr., a nova capital do Brasil e Brasilia.

5

10

15

L-33 123



O senhor sabe o nome das antigas capitais do Brasil?
Sei, sim sr. A primeira foi a cidade do Salvador
e a segunda foi o Rio de Janeiro.

O senhor gostaria de conhecer o Rio de Janeiro?
Sim sr., gostaria muito de conhecer o Rio.

O senhor goataria de morar no Rio?
Sim sr.olostaria auito de morar no Rio.

O senhor gostaria de ver o Amazonas?
Sim sr., gostaria moito de ver o Amazonas.

O senhor gostaria de morar no Amazonas?
Nio sr.,'eu nio gostaria de morar i i, porque 4
auito quente.

O semhor morays no interior ou na costa?
Su morava no interior, mss agora moro na costa.

O senhor prefere morar no interior ou na costa?
Prefiro morar na costa.

Washington D.C. fica no interior ou na costa?
Washington D.0 . fica no interior.

A California 4 bahhad4 pelo Atlintico?
Nio Sr., a California 4 banhada peto Pacffico.

E a Florida?
A,FlOrida e banhada pelo Attintico.

Quat e o rio mais importante dos EUA?
0 rio mais importante dos EUA e o Mississippi.

2 Como 4 o clima do seu estado?
0 clima de a quente no verao e frio no
inverno.

Como e o clima do Alasca?
0,clima do Alasca 4 sempre frio.

Como e o clima do Amazonas?
O clima do Amazonas 4 sempre quente.

0 clima do Brasil e variado?
Sim sr., o clima do Brasil 4 variado.

0 clima dos EUA 4 muito variado?
Sim sr., o clima dos EUA 4 muito variado.

0 senhor gosta do verao?
Sim sr., eu gosto do verao.
Nao sr., eu nio gosto do verio.

Porque?
Eu gosto do verao, eorque
Eu nao gosto do verao, porque

5
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0 senhor gosta do inverno?
Sim sr., eu gosto do inverno.
Nao sr., nao gosto do inverno.

Porque?
Eu gosto do inverno, porque
Eu nao gosto do inverno, porque

0 senhor gosta da primavera?
Sim sr., eu gosto da primavera.
Nao sr., eu nao gosto da primavera.

Po :que?

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
Porque?

Porque

Faz calor no verso?
Sin sr., no verao faz calor.

Faz calor na primavera?
As vizes faz calor na primavera.

Paz calor no inverno?
Em alguns lugares faz calor no inverno, em outros
faz frio.

Paz frio no outono?
Em alguns lugares faz frio, em outros nao faz.

Antes de receber ordens, o senhor pensava que os
brasileiros falavam espanhol?

Sim sr., eu pensava que os brasileiros falavam espanhol.Nao sr., eu sabia que os brasileiros falavam portugas.
Quern descobriu o Brasil?

Pedro Alvares Cabral.
Quando ;le descobriu o Brasil?

Em 22 de abril de 1500.
Qual foi o primeiro nome do Brasil?

CI primeiro nome do Brasil foi Ilha de Vera Cruz.
Qual foi o segundo nome do Brasil?

0 segundo nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz.Porque o Brasil se chama Brasil?
Por causa do pau brasil.

Porque o pau se chamava brasil?
Porque era car de brasa.

Para que o pau era usado?
0 pau era usado para tingir.
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LEITURA

OS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

0 Major Taylor estava muito interessado no Brasil. Ile gos

tava de converser sabre o Brasil con set amigo, o Capitio Luis

da Silva Lima. 0 major e o capitio se encontraram em casa do 5 -

L.
capitio para conversar sabre uns artigos clue o major leu nuns

jornais e revistas.

1 Porque o major estava muito interessado no Brasil?
2 Onde o major e o capitio se encontraran?
3 Sobre que os dois conversaran?
4 0 que o major leu?
5 Onde o major leu os artigos sabre o Brasil?

Desde que o major conecou as amiss de portugu4s, gle apron

deu suits coisa sabre o Brasil. Antes de receber ordens, 41e

sabia poaca coisa. Durante as atlas e nos artigos que lial ele 10

aprendeu que o Brasil recebeu dois nos, antes de receber o no

me que ten agora; primeiro, Ilha de Vera Cruz e depots, Terra

da Santa Cruz.

6 0 major aprendeu muita coisa sabre o Brasil?
7 Desde quando? L.

8 Antes de receber ordens, 41e sabia nuita coisa?
9 Quando e onde 41e aprendeu que o Brasil recebeu dois

names?
10 Quantos noires o Brasil recebeu e quaffs sio?

0 Brasil, o maior pals da America do Sul, cosecs so norte

do Equador e vat ate o sul do TtOpico de CapricOrnio. 0 dims 15

nio 4 muito variado. No norte 4 quente, no centro e leste e menos

L

L

L

L
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quente e no sul 4 frio no inverno. Em alguns lugares, no sul

do Brasil, 4 muito frio durante o inverno.

11 Qual 4 o maior pals da America do Sul?
12 Onde comega?
13 Ate onde vai?
14 Como I o clima do Brasil?
15 Como e o clima do norte?
16 E no centro e leste?
17 Eno sul?
18 E muito frio em todo o Brasil durante o inverno?

Todos os estados brasileiros sio banhados pelo Atlientico,

menos Mato Grosso, Goiis, Minas Gerais, Amazonas e Acre. A

costa do Brasil 4 muito grande. A populagiO em 1963 era de

cerca de 75.000.000 (setenta e cinGo milaies) de habitantes;

muito pequena para um pals tio grande. Opals precisa de mais

gente, especialmente no interior.

19 Todos os estados brasileiros siO banhados pelo Atlantico?

20 0 Brasil tem uma costa muito grande?

21 Qual era a poeulaciO em 1963?
22 E uma populacao grande?
23 0 pals precisa de maior populacio?
24 Especialmente onde?

A :-uperftcie do Brasil 4 de cerca de 8.600.000 km2 (oito

milhoes e seiscentos quilOmetros quadrados), tendo cerca de

8.000 km. de costa.

0 pals est& atualmente dividido em um Distrito Federal,

vinte e dois estados e quatro territOrios.

25 Qual e a superflcie do Brasil?
26 Quantos quilSmetros de costa?
27 Como o pals esta dividido atualmente?
28 Qual e a superflcie dos EUA?
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29 Como os EUA estao divididos?

A terceira capital do Brasil, Brasilia, foi inaugurada

em 21 de abril de 1960. Antes de Brasilia o pals teve duas

outras capitals - a Cidade do Salvador ate 1763 e o Rio de

Janeiro ate a inauguracio de Brasilia. 0 antigo Distrito

Federal passou a ser o Estado da Guanabara.

30 Atualmente qual e a capital do Brasil?
31 Quando foi inaugurada?
32 Antes de Brasilia, quantas capitais o pals teve?
33 Ate quando a cidade do Salvador .foi capital do

pals?
34 E o Rio de Janeiro?
35 0 antigo Distrito Federal passou a ser o que?
36 Atualmente quat e a capital. dos EUA?
37 Antes de Washington D.C. quantas capitals os

EUA teve?
38 0 sr. esti muito interessado no Brasil?
39 0 sr. leu artigos sobre o Brasil em jornais e

revistas?
40 Conte o,que o sr. leu.
41 0 sr. ja aprendeu muita coisa sabre o Brasil?
42 Desdepquando?
43 Qual e o maior pals da America do Norte?
44 Onde comeca?
45 Ate onde vai?
46 Os EUA sio banhados pelo Atlintico e pelo

Pacifico?
47 Qual e a populacio dos EUA?
48 Os EUA precisam de m.aior populacio?

5
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TRADUcA0

Brazil is a very large country; it is the largest country

in South America. It has an area of nearly nine million

square kilometers, and a coast of eight thousand kilometers.

Because of its large area, its climate is varied, but there

is little difference between Summer and Winter, Pall and

Spring. The seasons are almost alike.

In the Northern part of Brazil the climate is very hot

and it rains very much; in the Southern part it is cool,

and in a few places, quite cold.

The Atlantic Ocean is Brazil's limits to the East; to

the West Brazil has limits with all South American countries,

except Chile and Equador.

Brazil is divided into a Federal District - Brasilia -

twenty -two states and four territories.

In 1963 the population of Brazil was about seventy-five

million. The larger part of its inhabitants lives on, or near

the coast.
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EXERCfCIOS DE APLICAcA0

1 Um aluno seri o Major Taylor e diri a turma o que leu
sobre o Brasil e onde.

2 Dois alunos fario um sumirio da conversa do major e
do capitao.

3 Usando o mapa do Brasil dois ou tres alunos, revezando-
se, discutirao e farao perguntas sobre o tema da licao.

DEVERES DE* CASA

1 Faca a traducio por escrito.

2 Grave a verso em portugues.
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NOTAS GRAMATICAIS

CONDICICNAL

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 follow-
ing endings to the Infinitive of the verb:

eu IA
to IAS

ile fA
nos JANOS
vos LEIS

eii,les IAN

3 All verbs fors the Conditional in this way except DIZER, FAZER
and TRAZER.

Examples:

Eles comprariam nossa casa, mas acham que 4 muito pequent.
They would buy our home but they think that it is small.

N6s iriamos a Los Angeles, pores Sio Francisco 4 mais perto.
We 4317073 to Los Angeles but San Francisco is nearer.

Eu es eraria aqui, 'Ras nio posso, porque vio fechar a agincia.
I woul wait here but I cannot (do so) because they are closing
the agency.

Ela flostaria de conhecer a cidade.
She would like to visit the town.
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4 When could is used in English, Portuguese uses the Conditional
of poder., followed by the Infinitive of the main verb; when
shoul is used, Portuguese uses the Conditional of dever, also
ToTrowed by the Infinitive of the main verb.

Examples: We could arrive at three o'clock.
Nos poderiamos chegar as tres.

They should see everything.
Eles deveriam ver tudo.

NOTE: As mentioned previously, often, in conversational Por-
tuguese, the Conditional forms are substituted by the Imper-
fect forms of the verb.

INSTEAD CF NOs poderiamos chegar is tres.
Eles deveriam ver tudo.

THESE FORMS ARE OFTEN USED:

?Zs podfamos chegar, as tres.
Eles deviam ver tudo.
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VOCABULARI O

ANTIGO - old, ancient.
ATUAL -AIS - present, now existing, at this moment.
BANHADO -DA - (banhar, reg.) -sbathed.
BRASA (a) - ember; live coal.
CERCA DE - about, near(ly).
CLIMA (co) - climate.
CC/685SO (confessar, reg.) - I confess.
DESCOBRIU(descobrir, irreg.) - you, he discovered.
EQUADOR (o) - Equator.
EsTArial -COBS (a) - season; station, depot.
ESTADO (0) - state
PRONTEIRAS (as) - frontiers, borders.
HABITANTES (os, as) - inhabitants.
ILHA DE VERA CRUZ (a) - Island of the True Cross.
INAUGURNAO (a) - inauguration.
INAUGURADO -DA - inaugurated.
INVERNO (o) - winter.
JORNAL -NAIS (o) - newspaper.
OUTONO (0) - Autumn.
PASSOU A SER (passar, reg.) - became.
PAU (o) - wood.
POPULA03 -OES (a) - population.
PRIMAVERA (a) - Spring.
REVISTAS (as) - magazines.
SUPERPfCIE (a) - land area; surface.
TEMPERATURA (a) - temperature.
TERCEIRA - third.
TERRA DE SANTA CRUZ (a) - Land of the Holy Cross.
TERRITORIO (o) - territory.
TINGIR (reg.) - to dye.
VARIADO -DA (variar, reg.) - varied.
VERio (o) - Summer.
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EXERCfCIOS DE APRESENTAW

1 0 que o senhor diria a um colega, quando ele chega de manha?
Eu diria "Bon dia".

0 que o senhor diria a tile, quando ele chega de tarde?
Eu diria "Boa tarde".

0 que o senhor diria a um colega, que the di um cigarro?
Eu diria "Obrigado".

5

0 que o diria a um colega, quando ile chega de
manha?

21e diria "Bon dia".
0 que ile diria ao colega, quando ile chega de tarde? 10

21e diria "Boa tarde".
0 que ele diria ao colega, que the di um cigarro?

Ile diria "Obrigado".

?Ms diriamos "Boa dia" ao professor. 0 que o senhor e seus
colegas diriam ao professor, quando ele chega de manhi?

Nos dirfamos "Bom dia".
0 que os senhores diriam a ;le, quando ele chega de tarde?

Nos dirlanos "Boa tarde".
0 que os senhores diriam a um professor, que lhes di um
cigarro?

Nos dirlamos "Muito obrigado".

15

20

0 que seus colegas diriam ao senhor, quando o senhor chega
de manha?

Iles diriam "Bom dia".
0 que tiles diriam ao senhor, quando o senhor chega de 25
tarde?

Iles diriam "Boa tarde".
0 que tiles diriam ao senhor, quando o senhor ihes di um
cigarro?

Ales diriam "Obrigado".
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O que o senhor diria a alguem que chega a sua casa?
Eu diria "Entre".

O que o senhor diria a alguem que the pede uma carona?
Eu diria "Con muito prazer".

O,que o senhor diria a alguem que the pede 50 (cinquenta)
dolares?

Eu diria "Sinto muito, mas nio tenho US $50.00".

O que o senhor diria a alguem que vai viajar?
Eu diria "Boa viagem".

0,que o senhor diria a um amigo a quern o senhor nio vi
ha muito tempo?

Eu diria "Que surprisall:
0 que o senhor diria a alguem que the di uma carona?

Eu diria "Muito obrigado".

5

10

2 0 senhor esta viajando, de noite, numa area que nio conhece 15
e se perde. 0 que o senhor faria numa situacao corno esta?

0 senhor procuraria alguem?
Sin sr., eu procuraria

0 senhor iria a um pOsto de gasolina?
Sim sr., eu iria a um posto de gasolina.

0 senhor procuraria um telefone?
Sim sr., eu procuraria urn telefone.

0 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.

Usar e1e, dos e eles corn a situasio acima.

3 0 senhor esta na sala de aula, procura sua caneta enio
encontra. 0 senhor sabe que de manha a caneta estava no
seu bolso. 0 que o senhor faria?
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O senhor procuraria a caneta em todos os bolsos?

Sim sr., eu procuraria a caneta em todos os bolsos.

0 senhor perguntaria aos seas colegas se eles viram a

caneta?
Sia sr., eu perguntaria aos neus colegas se eles 5

viram a caneta.
O senhor telefonaria a sua senhora?

Sim sr., eu telefonaria a ainha senhora, pedindo

a ela para procurar a caneta.

0 senhor faria o dever a lapis?
10

Sia sr., eu faria o dever a lapis.

O senhor iria para casa?
Nao sr., eu nao iria para casa.

Usar ale, dos e eles com a situacio acima.

4 A turma de alunos de portuguis vai passar um domingo nas 15

montanhas.

O senhor traria seu carro?
Sim sr., eu traria meu carro.
Sim sr., eu poderia trazer meu carro.

0 senhor traria bebidas?
Sim sr., eu traria bebidas.
Sim sr., eu poderia trazer bebidas.

O senhor traria chope e coca-cola?
Eu traria chope, 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 Schlitz, Olimpia, Bull Dog....

0 que o senhor traria para comer?
Eu traria,sanduiches de queijo.

0 senhor tambem traria salada?
Sim sr., eu traria salada de batata.

0 senhor traria sua familia?
Sim sr., eu traria minha familia e meu cachorro!

Usar ale, nos e eles com a situacio acima.

L-34
136

20

25

30

35 ,



siTuAclo

Durante as oito semanas de treinamento os recrutas apren-
deram muitas coisas sobre a vida militar. Pouco a eouco
eles se acostumaram a vida de quartel.A Havia exercicios
todos os dias, e cada dia que passava eles aprendian mais
alguma coisa. Um recruta conversa cos um sargento sabre
os varios exercicios e o treinamento que estavam fazendo.

DIALOGO

Personagens: Um sargento e um recruta

S Vamos fazer exercicios de tiro ao alvo.
R Nos temos de acertar nos alvos, sargento?

S agico, home!! ,Antes de atirar, fazemos pontaria.
R Em que posicao e mais facil atirar?

S Deitado..de brucos.
R Quais sao as outras posicges para atirar?

S Bin p4, a)oelhado e sentado.
R Nos tambem vamos atirar em alvos de surprisa?

S Hoje, nio, dentro de poucas semanas.
R Vamos usar baionetas armadas?

S Nio. Vamos lancar granadas e atirar com uma
metralhadora.

R Porque aquela metralhadora ester num tripe?

S Porque desta forma 4 mais ficil manobri-1a.
R Ah! Quando nos vamos cavar trincheiras?

S No sibado que vem.
R 0 que usamos para cavar trincheiras?

S Usamos ferramentas de saps.
R Nos tambem vamos bater estacas no sibado que vem?

S A possivel. Vamos fazer uma cerca de arame farpado.
R Onde vio ser os exercicios, sargento?

S Nas margens do Rio Branco. E agora, maos a obra,
homem, chega de conversa.
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EXERCfCIOS

Usar as frases seguintes modificando-as para que ele, nos e
eles tambem possam ser exercitados.

O que os recrutas aprenderiam nos primeiros meses de vida
militar?

Iles aprenderiam como seria a vida num quartel.
Iles se acostumariam logo a nova vida?

Nao sr., eles se acostumariam a nova vida pouco a
pouco.

Eles gostariam dos exercicios de tiro ao alvo?
Algums recrutas gostariam dos exercicios de tiro ao
alvo.

Iles passariam as manhis fazendo exercicios?
Sim sr., eles passariam as manhas fazendo exercicios.

Um sargento lhes daria as instrucOes necessirias?,
Sim sr., ele lhes daria as instrucoes necessarias.

Alguns dos recrutas fariam muitas perguntas?
Sim sr., eles fariam muitas perguntas.

A quern os recrutas fariam perguntas?
Iles fariam perguntas ao sargento.

O sargento mostraria aos recrutas como fazer pontaria?
Sim sr., ele mostraria aos recrutas como fazer
pontaria.

Os recrutas fariam pontaria, antes de atirar?
Sim sr., eles fariam pontaria, antes de atirar.

O sargento mostraria as posicOes para atirar?
Sim sr., ele mostraria as posicoes para atirar.

Os recrutas atirariam em pe?
Sim sr., os recrutas atirariam em 1)4.

Os recrutas atirariam ajoelhados?
Sim sr., os recrutas atirariam ajoelhados.

Os recrutas atirariam sentados?
Sim sr., os recrutas atirariam sentados.

Os recrutas atirariam de brucos?
Sim sr., os recrutas atirariam de brucos.
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Os recrutas atirariam em alvos de surprisa?
Nio sr., ales nio atirariam em alvos de surprisa.

Durante os exercicios os recrutas la/Icarian granadas?
Sim sr., ales lancariam granadas.

Ales usariam baionetas armadas?
Sim sr., ales usariam baionetas armadas.

Ales manobrariam metralhadoras?
Sim sr., ales manobrariam metralhadoras.

Onde os recrutas acampariam?
Ales acampariam nas margens do Rio Branco.

Ales cavariam trincheiras no acampamento?
Sim sr., ales cavariam trincheiras no acampamento.

Ales usariam ferramentas de sapa?
Sim sr., ales usariam ferramentas de sapa.

Ales levariam as ferramentas de sapa?
Sim sr., ales levariam as ferramentas de sapa.

Ales fariam circa de arame farpado?
Sim sr., ales fariam uma circa de arame farpado.

Quantos dias os recrutas passariam no acampamento?
Ales passariam tres dias no acampamento.
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LEITURA

PERGUNTAS DE RECRUTAS

Durante os primeiros meses de treinamento os recrutas

aprenderam muitas coisas sabre a vida num quartel. Pouco

a pow°, eles se acostumaram i nova vida. Muitos recrutas

gostam dos exercicios de tiro ao alvo. Uma esquadra de

recrutas passou a manhi fazendo exercicios. Um sargento

estava com eles, dando a cada um as instruOes necessirias.

Alguns dos recrutas nio sabiam nada e faziam muitas per-

guntas.

1 0 que os recrutas aprenderam durante o treinamentb?
2 Eles aprenderam como e a vida num quartel?
3 Eles se acostumaram depressa i nova vida?
4 Eles faziam exercicios de tiro ao alvo?
5 Eles gostavam dos exercicios de tiro ao alvo?
6 0 que sao exercicios de tiro ao alvo?
7 0 sargento da instrucoes aos recrutas?
8 Os recrutas sabiam como atirar no alvo?
9 Os recrutas faziam muitas perguntas?

0 sargento mostrou aos recrutas como eles deviam fazer

pontaria, antes de atirar. Mostrou tambem as virias posi-

Oes para atirar nos alvos: em /34, ajoelhado, sentado e de

brucos. Um recruta perguntou ao sargento qual era a posi-

cio mais ficil para atirar, e o sargento disse que a posicio
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fl
mais ficil para um soldado atirar era deitado de brugos.

Os recrutas fizeram muitos exeracios de tiro ao alvo,

mas nao usaram alvos de surpresa. Os exercicios com os

alvos de surprisa seriam dentro de poucas semanas.

10 0 sargento mostrou aos recrutas como eles
deviam fazer pontaria?

11 Ale mostrou as varias posicOes para atirar?
12 Quais,sio as posisiks para atirar?

e13 a; a posicao mais facil para atirar?gy
14 flfacil.,atirar em alvos de surprisa?
15 0 que sao alvos de surprisa?

Alem dos exercicios de tiro ao alvo, os recrutas

aprenderam a lancar granadas, a usar baionetas armadas,

e tamb4m a manobrar uma metralhadora que estava num

tripe.

0 sargento disse aos recrutas que no sibado seguinte

iles 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. Li, iles teriam de cavar

trincheiras com as ferramentas de sapa que levariam, e

fariam uma circa de arame farpado. Iles passariam tres

dias no acampamento.
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16 Os recrutas spreader= a lancar granadas?
17 Pies aprenderaa a usar baionetas armadas?
18 Ales aptende ran a nanobrar una metralhadors?
19 Porque algumas metralhadoras ficam em tripes?
20 Os recrutas deste quartel iriaa acanpar durante

a semana?
21 Cade eles iriaa acanpar?
22 0 que os recrutas terian de fazer, antes de

comsat o acampamento?
23 0 que eles terian de carregar pars o acanpanento?
24 Iles dormiriam en barracas?
25 Quen arnaria as barracas?
26 Elea terian de cavar trincheiras?
27 0 que eles usariam pars cavar trincheiras?
28 ales farian una circa de arane farpado?
29 ales baterian estacas, antes de fazer a circa?
30 Quantos dias os recrutas passarian no acanpanento?
31 ties farian exercicios a pe, durante o acanpanento?
32 ales Irian a pe para o acampamento?
33 Iles fariam exercicios de tiro so alvo?
34 ales farian exercicios de tiro con alvos de

surpresa?
35 ales levarian metraihadoras para o acampamento?
36 0 senhor fez nuitos exercicios de tiro ao alvo?

e37 0 senhor gosta de exercicios de tiro ao aivo?
38 0 senhor fez exercicios con alvos de surpass?
39 0 senhor araou barracas, quando era recruta?
40 0 senhor fez nuitos acampamentos?
41 0 senhor gosta de dormir em barracas?
42 0 senhor cavou trincheiras em acanpanentos?
43 0 senhor lansou granadas?
44 0 senhor usou baionetas armadas?
45 0 senhor nanobrou metralhadoras?
46 0 senhor nanobrou metralhadoras en tripes?
47 0 senhor fez sercas ae arane farpado?
48 Em sus casa ta ins cerca de arane farpado?
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EXERCfcxos DE APLICACAO

1 Um aluno descreveri a situacio da ligio.

2 ik aluno sera o recruta e dirt a turma alguma coisa
sobre a sua nova vida.

3 Um aluno sera o sargento e dirt a turma alguaa coisa
sabre o que ile ten que fazer con um grupo de recrutas.

4 Bois alunos poderio ser recrutas e cone Tsar sabre o
que estao fazendo.

5 Uia aluno sera o sargento e o outro o recruta que faz
perguntas.

6 Cada aluno falari sabre suas experiincias cam recruta,
ou como cadete.

DEVERES DE CASA

1 !saga, por escrito, uma composicio de 25 linhas sabre
suas experiincias,qyando era recruta ou quando era
cadete.

2 Grave a composicio.
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VOCABUIARIO

ACERTAR (reg.) NO ALVO - to hit the target
(SE) ACOSTUMARAM (acostumar-se, reg., refl.) - they, you (pl.)

became used to
AJOELHADO, AJOELHADA (ajoelhar (se) reg.) - kneeling
ALVO (0) - target
ALVO DE SURPRASA (o) - surprise target
ANTES DE ATIRAR - before firing
ARAME FARPADO (o) - barbed wire
ATIRAR (reg.) - to fire, to shoot
BAIONETAS ARMADAS (a) - fixed bayonets
BATER (reg.) ESTACAS - to pound stakes
CAVAR (reg.) - to dig
CIRCA (a) - fence
CHEGA DE CONVERSA - we've had enough chatting, cut it out
DE BRUOS - prone position
DEITADO, DEITADA (deitar (se) reg.) - lying down
EM PE - standing
ESWADRA (a) - squad
PAZEMOS PONTARIA (fazer, irreg.) - we aim
PAZIAM (MUITAS) PERGUNTAS - they, you (pl.) asked (many)

questions
FERRAMENTAS DE SAPA (a) - intrenching tools
GRANADAS (a) - glanades
LAMAR (reg.) - to throw
LoziGICO - of course
MANOBRA-LA, MANOBRA-LO (manobrar, reg.) - to manoeuvre it
METRALHADORA (a) - machine gun
POLO A POLO - little by little
QUARTEL, QUAPXAIS (o) - military post(s)
TINHA PASSADO - had spent
TIRO AO ALVO (o) - target shooting
TREINAMENTO (o) - training
TRINCHEIRAS (a) - trenches
TRIPE (0) - tripod
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EXERCfCIOS DE APRESENTAWAO

0 professor escreveri os angeros na pedra, antes de pedir
aos alunos que os repitan.

1 Repitaa depois de min.
11 (onze)
12 (doze)
13 (treze)
14 (quatorze, catorze)
15 (quinze)
16 (dezesseis)
17 (dezessete)
18 (dezoite)
19 (dezenove)
20 (vinte)

0 senhor tea 11 (onze) colegas?
Nao sr., eu nio tenho 11 colegas, tenho

0- tem 12 (doze) lipis?
Nao sr., ele nag tea,12 lapis," tea .

0 nmmero 13 (treze) e o numero da sorte?
Sia sr., o nUmero 13 4 o miner° da sorte.

Os senhores tea 14 ( quatorze) uniforaes 20

Nao sr., nos nao teaos 14 uniforaes, tenos .

O dia 15 (quire) aarca o aeio de urn iris?
Sia sr., o dia 15 narca o aeio de urn ass.

0 e o conpraram 16 (dezesseis) xicaras
de chi?

Nio sr., iles niO coapraram 16 xicaras, compraram 12.
Os alunos trouxeram 17 (dezessete) cadeiras para a sales?

Nio sr., ales nio trouxeram 17 cadeiras, trouxeram 15.
Ha 18.(dezoito).alugos no Departamento de Portugues?

Nlo sr., nao ha 18 alunos no Departamento de Portugues, 30
ha sOmente .

O senhor tem 19 (dezenove) Olares para me dar de trelco?
Sim sr., eu tenho 19 dolares para dar de trOco ao
senhor.

gym tem uma notes de 20 dOlares no bolso? 35
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2 Repitaa depois de
janeiro
fevereiro
marco
abril
aaio
junho

min:
julho
agosto
seteabro
outubro
novembro
dezembro

Janeiro 4 o priaeiro aes do ano?
Sia sr., janeiro 4.o prineiro aes do ano.

Pevereiro e o segundo aes do ano?
Si, sr., fevereiro e o segundo aes do ano.

Marco e o terceiro aes do ano?
Si, sr., nano e o terceiro aes do ano.

Abril e o quarto aes do ano?
Sia sr., abril e o quarto mes do ano.

Maio e o quinto aes do ano?
Si, sr., maio e o quinto mes do ano.

Junho e o sexto mes do ano?
Sin srs, junho 4 o sexto nes do ano.

Julho e o setimo aes do ano?
Sin sr., junho e o setino nes do ano.

Agosto 4 o oitavo aes do ano?
Sin sr., agosto e o oitavo aes do ano.

Setembro e o nono aes do ano?
Sin psr.,,setembro 4 o nono nes do ano.

Outubro e o decimo aes do ano?
Sim sr., qutubro e o decimo nes do ano.

Noveabro e o decimo-prileiropmes do ano?
Sin sr., noveabro e o decimo-primeiro aes do ano.

Dezembro e o decimo-segundo as do ano?
Sim sr., dezembro e o decimo-segundo e Ultimo mes
do ano.

Qual 4 o primeir9 nes do ano?
0,primeiro mes do ano e

Qual e o segundo?
Opsegundo nes do ano 4

Qual e o sexto mes do ano?
Opsexto mesAdo ano 4

Qual e o nono mes do ano?
0 nono mes do ano e

E o terceiro?
0 terceiro mes do ano 4
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Qual epo Ultimo mes do ano?
0,ultimo mes do ano e .

Qual e o quinto mes do ano?
0,quinto mes do ano e .

E o decimo-primeiro?
0,decimo-prineiro ales do ano 4

Qual e o quarto mis do ano?
0,quarto mes do ano 4 .

Qual e o oitavo mis do ano?
0,oitayo mis do ano e .

eQual o setimo mis do ano?
0,setimo mes do ano 4 .

eQual 9 decimo mes do ano?
O decimo mes do ano e .

Quais sao os seis primeiros meses do ano?
Os seis primeiros meses do ano sao janeiro, fevereiro,
marso, abril, maio e junho.

Quais sao os seis ultimos meses do ano?
Os seis ultimos meses do ano sao junho, agOsto,
setembro, outubro, novembro e dezembro.

Em que mes 4 sel aniyersirio?
Meu aniyersario e no mes de

Em que dia e set) aniyersario?
Meu aniversario e no dia

Em que data e a independencil dos EUA?
A indepeldencia dos EUA e em 4 de julho.

2m que data e a independencia do Brasil?
A independencia do Brasil e em 7 de setembro.

Em que data Brasilia foi inaugurada?
Brasilia foi inaugurada em 21 de abril de 1960.
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3 Repitam
30
40
50
60
70
80
90
100
101

depois de mim:
(trinta)
(quarenta)
(cinqUenta, cincoenta)
(sessenta)
(setenta)
(oitenta)
(noventa)
(cem)
(cento e um)

0 mgs de janeiro tem 30 dias?
Nio sr., o mis de janeiro tem 31 dias.

O ins de fevereiro tem 40 dias?
Nio sr., o mis de fevereiro nio tem 40 dias;
em alguns anos tem e em outros tem 29.

O ano tem 50 semanas?
Nio sr., o ano nio tem 50 semanas, tem 52 (cinqiienta

e duas).
verdade que os EUA ten 60 estados?

Nio sr., os EUA nio tem 60 estados, tem 50.
verdade que o Brasil tem 70 estados?

Nio sr., o Brasil tem samente 21 estados.
verdade que Portugal tem 80 provincils?

Nio Sr., Portugal nio tem 80 provincias, tem
somente

O curso de portugugs e de 90 dias?
la° sr., o curso de portugugs nio 4 de 90 dias;
e de mils ou menos 180 (cento e oitenta) dias.

O senhor ja viu uma nota de 100 cruzeiros?
Nao sr., eu nunca vi uma nota de 100 cruzeiros.

O senhor pode comprar um bom carro com 150 dolares3
Sim sr., posso comprar um bom carro com 150 dolares.
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4 Repitam
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

depois de mim:
(duzentos, duzentas)
(trezentos, trezentas)
(quatrocentos, quatrocentas)
(quinhentos, quinhentos)
(seiscentos, seiscentas)
(setecentos, setecentas)
(oitocentos, oitocentas)
(novecentos, novecentas)
(n)

Hi 200 departamentos aqui na escola?
Nao sr. nao ha 200 departamentos aqui na escola.

Em um aao ha 300 di as?
Nio sr., em um ano hi 365 (trezentos e sessenta e
cinco), dias.

Com 400 dolares o senhor pode couprar uma geladeira?
Si* sr., coin 400 dolares posso comprar uma boa
geladeira.

Co* 500 dolares o senhor pode alugar una boa casa?
Sim sr., con 500 dolares posso alugar uma otima
casa.

A passagem de aviao da California para o Brasil custa
600 dolares?

Nio sr., a passagem de aviao da California para o
Brasil custa mais de 600 dolares.

Com 700 dolares podemos passar sossas ferias na
Nix) sr., com 700 dolares nao podemos passar
ferias na Europa.

Com 800 dolares uma pessoa pode ir a Portugal?
Sim sr., com 800 dolares uma pessoa pode ir a
Portugal;

Em que ano nos estamos?
Nos estamos em 19 (mil novecentos e

Europa?
as

) .

Fazer cada aluno repetir os ntimeros, nao so individual-
mente como em conjunto.
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siTuAcAto

0 Major Taylor vai i Agincia de Viagens Globo para. obter
informsgaes sObre passagens, acomodavies edocumentos
necessarios pars a viages ao Brasil. 0 Major Taylor pre
fere it de navio, por isso nio peck informacoes sabre
aviiies. ale pensava que iris para o Brasil em junho ou
julho, mas recebeu ordens e so ira em aglisto ou setembro.

DIALOGO

Personagens: Major Taylor e Agente

M Boa tarde. Eu desejava umas informagges.
A Pois nao, cavalbeiro. Queira sentar-se.

M Obrigado. Que navios fazes a linha do Brasil?

A Ha dois navios novos, o "Brasil" e o "Argentina; que
saes de New York.

M Qual dos dois chegari ao Rio em fins de agosto on
princ(pios de setembro?

A (olhando um panfleto) 0 "Brasil" sai de New York
no dia 10 de ag8sto e chega to Rio no dia 20.

M A viagem 4 direta?
A Nao senhor. 0 navio fari escalas em Trinidad e

na Bahia.

M E precis() reservar passagem com antecedincia?
A E mais seguro reservar as passagens em abril ou ludo.

M Que tipo de acemodac5es eases navios ten?
A asses navios sao de classe unica, mas teen camarotes

de todo tipo.

M 0 senhor quer dizer camarotes de luxo, camarotes com
banheiro e sem banheiro?

A Exatamente, e tambem para uma, dugs, tres ou quatro

pessoas.
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M As acomodacaes sao boas?
A Algumas sac:vault° boas; mas os navios nio tem dia

certo de saida ou de chegada.

M Que documentos precisaremos?
A Passaporte valido com o visto de um Consul Brasileiro,

atestado de vacina, um atestado medico e uma falha
corrida da policia.

M Muito,obrigado pelas informagges.
A Nio ha de que, cavalheiro, sempre as ordens.
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0

EXERCfCIOS

1 0 aluno contari horizontalmente os seguintes nitmeros:

1 -10
2 - 1 2
3 - 1 3
4 - 1 4

-11 - 100 - 101 - 111 -
- 2 2 - 2 0 0 - 2 0 2 - 2 1 2 -

- 3 3 - 3 0 0 - 3 0 3 - 3 1 3 -

- 4 4 - 40 0 - 4 0 4 - 444 -

1.000
2.000
3.000
4.000

- 1.100
- 2.200
- 3.300
- 4.400

- 1.111
- 2.222
- 3.333
- 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

2 0 professor mandari os alunos 1,pedra, individualmente,
e lhes pedira para escrever 5, numeros. Os outros alunos
deverio ler em voz alta os mumeros que o colega tiver
escrito na pedra.

0 aluno contari as colunas abaixo.

A BC DE P G H I 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
31 32 33 34 35 36 37 38 39 30
41 42 43 44 45 46 47 48 49 40
51 52 53 54 55 56 57 58 59 50
61 62 63 64 65 66 67 68 69 60
71 72 73 74 75 76 77 78 79 70

81 82 83 84 85 86 87 88 89 80
91 92 93 94 95 96 97 98 99 90

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Pedir para os alunos lerem os nimeros encontrados em suas
carteiras de identidade, de motorista, o numero do seguro
social e de outras fontes.



4 0 aluno Teri as seguintes datas:

12 de outubro de 1492.
22 de abril de 1500.
5 de setembro de 1774.
4 de jut ho de 1776.

7 de setembro de 1822.

Descobrimento da Amirica.
Descobrimento do Brasil.
la. Conferencia de Filadelfia.
Proctamacio da Indepenancia
dos Estados Unidos da America
do Norte.
Proclamasio da Independincia dos
EE. UU. do Brasil.

5 0 professor trari o jOgo de vlspora, e os alunos jogario,
primeiro usando os numeros cardinals e depois os ordinais.

6 0 professor perguntari a tabuada: somas, subtragaes e divisies
fake's.

7 0 aluno leri os seguintes nimeros: Numa baleia que pose 150
toneladas encontramse

56.590
25.751
22.326
5.600
5.318
3.158
1.153
29.070

quilos de carne
quilos de toucinho (fat)
quilos de ossos
litros de sangue (blood)
quilos de intestinos
quilos de iLngua (tongue)
quilos de barbatanas (fins)
litros de illeo

8 0 aluno mediri objetos encontradas na sala de aula,usando
o slate's& metrico.

9 Praticar converses simples do sistema de pesos inglgs
para o sistema decimal.

L.



LEITURA.

A AGaNCIA DE VIAGENS GLOBO

0 Major Taylor foi Agincia de Viagens Globo, pars ob

ter informagaes sabre passagens, acomodag6es e documentos

necessirios para a viagem ao Brasil. 01 major prefere it

de navio, por isso nio pediu informasaes sabre

0 agente atendeu o major e the ofereceu uma cadeira.

A primeira informacio que o major queria era que na-

vios faziam a linha do Brasil, isto e, que navios faziam

viagens entre os Estados Unidos e o Brasil.

01 major pensava que iria em junho ou junho, mas rece

beu ordens e s6 ira em agasto ou setembro.

1 0 que o Major Taylor foi fazer na Agincia Globo?
2 Como o agente atendeu o major?
3 Que informacaes o major queria?
4 Porque ele queria infGrmacoes sabre viagens para

o Brasil?
5 Porque o major nio pediu informacaes sabre aviges?
6 Quando o major pensava que iria para o Brasil?
7 Quando ele ira? Porque?

0 agente deu muitas informaciies ao major; disse-lhe que

havia dois navios novos, o "Brasil" e o "Argentina", que faziam

a linha do Brasil, os quais saiam de New York e faziam duas
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escalas, uma em Trinidad e outra na Bahia. Estes navios

levam dez dias de New York ao Rio.

0 "Brasil" e o "Argentina" so; tem uma classe; sao na

vios de classe Unica; mas em compensacio, fern camarotes

de todo tipo: camarotes de luxo, camarotes com banheiro

ou sem banheiro para uma, dual, fres ou quatro pessoas.

8 Havia muitos navios fazendo a linha do Brasil?
9 Quantos dias o "Brasil" e o "Argentina" levariam de

New York ao Rio?
10 Estes navios faziam viagens diretas?
11 Onde os navios faziam escalas?
12 Todas as acomodacoes eram iguais?
13 Que tipos de acomodacoes os navios tinham?
14 Que tipos de acomodacoes o senhor prefere?

0 Major Taylor tambem queria informaciies sabre outros

navios e suss acomodacOes. 0 agente disse que havia os

navios mistos, com boas acomodac5es para 12 passageiros,

mas que nao tinham dia certo de saida ou de chegada.

15 Que outros navios faziam viagens para o Brasil?
16 Como sao as acomodacoes nos navios mistos?
17 Os navios mistos tem dia certo de saida?
18 E de chegada?
19 Estes navios sao bons para via jar?
20 0 senhor ja viajou em algum navio misto?
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O major tambem queria saber se seria preciso reservar

passages con anteceancia; o agente the disse que, pars

viajar em agOsto ou setembro, seria mais seguro reservar

as passagens en abril ou maio.

Depois, o major perguntou ao agente que documentos 5

ele precisaria. Para viajar para o Brasil, o major preci

saris um passaporte vilido con o visto de us COnsul Brasi

leiro, um atestado de vacina, um atestado medico e uma

falha corrida da policia.

0 major espera chegar ao Rio em fins de agosto ou prin 10

cfpios de setembro, e o navio mais conveniente seri o

"Brasil", que sairi de New York no dia 10 de agOsto e

chegari ao Rio no dia 20.

21 Seria preciso reservar passagens com anteceancia?
22 Para viajar em agasto, quando o major deveria

reservar passagens?
23 Que documentos o major precisaria para it para o

Brasil?
24 0 quee um passaporte?
25 Onde e.le teria que obter UK visto?
26 Onde ;le obteria um atestado de vacina?
27 Onde ;le obteria um atestado medico?
28 Onde ;le obteria uma falha corrida da Rolicia?
29 Onde o,senhor pode obter informacoes sobre viagens?
30 0 que e uma viagem direta?
31 0 que e uma viagem cos escalas?
32 E boa ideia reservar passagens, antes de viajar?
33 Que informacoes precisamos, quando vamos viajar?
34 0 senhor ja viajou en algum navio misto?
35 0 senhor tem um passaporte?
36 Seu passaporte tem vistos?
37 0 senhor tem um atestado de vacina?
38 0 senhor tem um atestado medico?
39 0 senhor tem uma fOlha corrida da policia?

157
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TRADucAo

The Globo Travel Agency is a very good agency. Yesterday

Major Taylor went there to obtain information about his trip

to Brazil. He has to be in Rio in the beginning of August.

His wife does not wish to travel by plane with four children,

consequently he wants to find out everything about ships --

prices of passages, types of accommodations, documents needed,

dates of sailing and of arrival, and other information.

There are several ships travelling between New York and

Rio. Soae sail from New York, others from New Orleans. It

will be better for the major to leave from New York, because

he has to go to Washington; besides, his parents and his in-

laws live in Maryland and he would like to see them before

going to Brazil.

Most ships have only one class, but have several kinds of

accommodations. Many persons travel during June, July and

August, so the agent told Major Taylor that it would be a good

idea to reserve passages in April or May.

There are also some freighters that carry twelve passen-

gers, and have good accommodations; however, those ships have

no set dates for sailings or arrivals.

The major found out that he will need a passport with a

visa, a vaccination certificate, a medical certificate and a

negative police record.
158
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EXERCfCIOS DE APLICAVO

1 Um aluno descreveri a situacio da licio.

2 Um aluno seri o Agente e diri a turma o que ;le faz como

agente de viagens.

3 Um aluno seri o Major Taylor e diri i turma o que ile

deseja saber na Agencia Globo.

4 Dois alunos representario a cena da Agincia Globo.

5 Dois alunos representario uma cena semelhante numa agincia

de viagens.

6 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Para em 25 linhas a descricio de uma viagem que o senhor

fez, de prefer;ncia uma viagem de navio.

2 Grave a descricio da viagem.
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VOCABULARIO

ABRIL - April
ACOMODAVO, ACOMODAOES (a) - accommodation(s)
AGOSTO - August
ATESTADO (o) - certificate
CAMAROTES (o) - ship's cabin
CHEGADA (a) - arrival
CLASSE UNICA (a) - one class (ships or other means of

transportation)
CSI ANTECEDENCIA - in advance
DIRETA, DIRETO - non-stop, direct
DOCUMENTOS (o) - documents
FAZEM ESCALA (fazer, irreg., escala) - they, you (pl.) stop

over, make a port call
FOLHA CORRIDA DA POLfCIA (a) - a clean police record
LUXO (0) - luxury
MAIO - May
MAIS SEGURO, SEGURA - safer
MISTOS - freighters that carry passangers
OBTER (irreg.) - to obtain
OFERECEU (oferecer, reg.) - he, she, it, you (sing.) offered
PANFLETO (0) - pamphlet
PASSAGEIROS (o) - passengers
PASSAGEM, PASSAGENS (a) - passage(s), ticket(s)
PASSAPORTE (o) - passport
PRINCfPICS (o) - beginning, first part
QUEIRA SENTAR-SE - please sit down

QUEIRA is frequently used in Portuguese when in English
WILL YOU is used.

QUEkDTZERTquerer dizer, irreg.) - do you (sing.) mean,
does he, she, it mean

SAfDA (a) - departure
SETEMBRO - September
VACINA (a) - vaccination
VALIDO - valid, up to date
VISTO (o) - visa
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NOTAS GRAMATICALS

CARDINAL AND ORDINAL NUMBERS

CARDINAL NUMBERS IN PORTUGUESE ARE:

UM, urns
dois, duas
tres
quatro
cinco
seis
Bete
oito
nove
dez
onze
doze
treze
quatorze,
quinze
dezesseis,

17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90

(catorze Port.) 100
101

(dezIpseis Port.)

dezessete, (dezassete Port,
dezoito
dezenove, (dezanove Port.)
vinte
vinte e um
vinte e dois
trinta
quarenta
cinquenta
sessenta
setenta
oitenta
noventa
cem
cento e um.

From 101 to 199 CEM becomes CENTO

101
199

CENTO e um
LENTO 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 wirilii-checks.

CR $ 1.000,00 UM MIL CRUZBIROS

2 The conjunction E is not used between thousand/8 and
hundred/s when followed by other numbers.

1.505 mil quinhentos E cinco
1.555 mil quinhentos E cinquenta E cinco
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3 In Portuguese $ is called CIPRAO. When writing amounts of
money the abbreviation of the monetary currency of different
countries precedes CIFRAO.

CR$ 1.500,00 all e quinhentos cruzeiros
US$ 1.500,00 all e quinhentos dOlares
LB$ 1.500,00 all e quinhentas Libras

4 In the singular or plural, million, billion is followed
by preposition DB.

Um milhio DE soldados foram treinados.
One million (of) soldiers were trained.

O Congress° aprovou um acriscimo DE 1 bilhio
de &Slams para o orcamento de 1960.
Congress approved an additional one billion
(of) dollars for the 1960 budget.

5 ORDINAL NUMBERS IN PORTUGUESE ARE:

12 primeiro, a
22 segundo, a
32 terceiro, a, terco, a
42 quarto, a
52 quint°, a
62 sexto, a
72 setimo, a
82 octavo, a
92 nono, a

102 decimal a

202
302

(1) 402
50Q
602
702
802
902

1002
1.0002

vigesimo, a
trigisimo, a
quadragetimo, a
quinquagesimo, a
sexagesimo, a
setuagemimo, a
octogssimo, a
nonagesimo, a
centesimo, a
milisimo, a

1.234th milisimo ducentisimo trigisimo quarto
milisima ducentesima trigesima quarta (2)

(1) used for terra-feira, (1 /3) um terco.
(2) Note that all the numbers are ordinals.
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6 In general ordinals are used up to 30th. Whenever possible

cardinal numbers replace ordinals.

CapLtulo 48 cquarenta e oito) instead of

482 (quadragesimo octavo) capltulo.

Andar 35 ctrinta e cinco) instead of
352 (trigesimo quinto) andar.

To abbreviate ordinals Portuguese uses the small letter

a before feminine nouns and the small letter o before

Masculine nouns.

A la casa do 22 quarteirio.
The 1st house of the 2nd block.

With names of kings and popes ordinals are used from

1 to 10 and cardinal numbers from 11 on.

Imperador Dom Pedro 112 (segundo)
Papa Pio X (decimo)

Rei Afonso XIII (treze)
Papa Pio XII (doze)

PRACTICES

Cardinal numbers are used in the numerator and ordinal* in

in the denominator.

1/3 um ter5o 8/9 ,oito nonos

1/10 um dicimo 1/100 um centisimo

After 10 20, 30, 40 etc the word AVOS is used after cardinal

inumbers n the denominator.

1/13 um treze AVOS

1/21 um vinte e um AVOS

Half - is translated as - a metade de - when used as a

noun.

A METADE DA familia esti aqui.
Half (of the) family is here.
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Half - is translated as - MEIO - when used as an adjective.

Compramos MEIO metro de sada.
We bought HALF a meter of silk.

The arithmetical signs are:

meis

menos

x vgzes ou multiplicado por

dividido por

= igual a

19 + (4 - 3) x 8 4- 4 = 40 Dezenove mais,

abre pargnteses, quatro menos trgs, fecha pargnteses, vexes

oito dividido por quatro a igual a quarenta.

PESOS E MEDIDAS

1 t um* tonelada ou mil quilogramas ou mil quilos.

1 kg um quilo ou mil gramas.

1 500 kg um quilo e quinhentas gramma ou um quilo e meio.

1 g uma grama.

1 000 g mil gramas.

1 lb uma Libra.

1 km um quilametro (quilOmetro - Port.) ou mil metros.

1 m um metro ou dez decfmetros ou 100 centtmetros.

1,50 m um metro e cinqiienta centfmetros ou um metro e
meio.

2,73 m dois metros e setenta e tres centfmetros.

0,92 cm noventa e dois centfmetros.
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NOTAS GRAMATICAIS

REGULAR IMPERATIVES

1ST CONJUGATION 2ND CONJUGATION 3RD CONJUGATION

tu FAL - A VEND - E PART- Et
ale PAL - E VEND - A PART- A
vos PAL - AI VEND - EI PART - I

ales PAL - EM VEND - AM. PART - AM

4TH CONJUGATICt4

tu POE
o,senhor, voce PONHA
vos PONDS
os senhores, voces PONHAM
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EXERICICIOS DE APRESENTAcA0

0 professor deveri Txplicar aos alunos que todas
as respostas dadas as perguntas seguintes deve
ser negatives, pots os exercLcios sao pars ensinar
as forms negativas ea portugues. Para cada nega-
tiva na exeaplo deve ser dado e explicado.

t 0 senhor a brasiTeiro?
Nio sr., (en) nio son brasileiro.

0 e brasileiro?
Nio sr., ele nio a brasileiro.

0 e o sio brasileiros?
Nio sr., eles nin sio brasileiros.

0 senhor e seus colegas sio inglises?
Nio sr., (nos) nio somos ingleses.

2 0 senhor mora num hotel?
Nip sr., (eu) nio moro num hotel.

0 senhor morava num hotel, antes de vir pars
Mbnterey?

Nio sr., (eu) nio morays not hotel, antes
de vir para Monterey.

0 senhor nunca morou num hotel?
Nio sr., (eu) nunca morel nut hotel.

0 mora num hotel?
Nio sr., ele nio mora nut hotel.

0 morays nun hotel, antes de vir pars
Monterey?

Nio sr., ile nio morava num hotel,
antes de vir para Monterey.

tie nunca moron num hotel?
Nio sr., @le nunca moron nua hotel.
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e o norm nun hotel?
Nio sr., ales nape saran nun hotel.

Elea morays* ma hotel, antes de vir pars
Monterey?Ni. sr ales nio nosravaa nu hotel,

antes do vir pars Moaterey.
Iles nunca !Dram= num hotel?

Ni. sr., ales masa sariptaa nun hotel.
0 senhor a sua fantlia sorsa m hotel?

Ni. sr., (ails) alto nosanss nun hotel.
Os senhores merman ma hotel, antes de vir
pars Mrterey?

Nao sr., ass nie aorivems Ina hotel,
sates de vir pars ilmaerry.

Os senhores aunts neraran sue hoUtl?
Nilo sr., nibs aunts norms* aun hotel.

3 0 seahor ji oath, no Brasil?
Nis sr., (es) nunca *alive no Brasil.

0 ------ ji **n 111101 Brasil?
Ni. ar. eleaulaca *stave as Brasil.

0 senhor e aua fa 13s estiveran as Brasil?
Ni. sr., (a6o) -soma eatiresrs no Brasil.

0 e o estiveran as Brasil?
Ni. sr., ales macs estiveran US Brasil.

4 0 senhor ji foi a Portugal?
Nio sr., (eu) macs ft(' a Portugal.

0 jib foi a Portugal?
Nio sr., *le nuncapfoi a Portugal.

0 senhor e sus familia ja fora* a Portugal?
Ni. sr., (nos) 9uaca foams a Portugal.0 --- e o ja foram a Portugal?
Nio sr., flea aunts foram a Portugal.
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5 0 senhor comprou muitas coisas na cidade?
Nio sr., (eu) nio comprei nada.

0 comprau muitas coisas na cidade?
Nio sr., ele nio comprou nada.

0 senhor e sua senhora compraram muitas coisas
na cidade?

Nio sr., (n6s) nio compramos nada,
Sets colegas coapraram muitas coisas na cidade?

Nio sr., iles nio compraram nada.

6 0 que o senhor trouxe para o jantar?
amp nio trouxe nada.

0 que o trouxe?
tie nio trouxe nada.

0 que o senhor e seas colegas trouxeram?
(Nos) nio trouxemos nada.

0 que o e o trouxeram?
Iles nio trouxeran nada.

7 Que diciongrio o senhor comprou?
(Eu) nio coaprei nenhum.
(Bu) nio comprei dicionirio algum.

Que caaisa o senhor escolbeu?
(Eu) nio escoihi nenhuma.
(Eu) nio escoihi caaisa alguma.

Que lapis o trouxe?
lie nio trouxe nenhum.
Ile nio trouxe lgpis algum.

Que alum pediu licenca pars frmar na sala?
Nenhum aluno pediu licenga para fumar
na
Ammo algum pediu licenga para fulmar
na sala.

Que janela os alunos abriram hoje de manhi?
Os alunos nio abriram nenhuma janela.
Os alunos nio abriram janela alguma.
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8 0 senhor trouxe alguem no seu carro hoje?
Nio Sr., (eu) nio trouxe ninguem.

A quem o telefonou?
tie nao telefonou a ninguem.

De quem os senhores receberam o mapa?
(Nos) nio recebemos o mapa de ninguem;
(nos) compramos o mapa.

Quern me veio procurar ontem?
Ninguem veio procurar o senhor.

A quem o senhor pagou a conta?
(Eu) nio paguei a ninguim.

Corn quem os alunos foram a cidade?
ties nio foram corn ninguem.

De quern era o lenco que estaya no chio?
0 lento nio era de ninguem.

9 0 nio foi a Sao Francisco?
Nio sr., e'le nio foi a Sao Francisco.

E o foi?
Nio sr., nem o ------ nem o
form a Sio Francisco.
Nao Sr., nem um nem outro foi a
Sao Francisco.

O senhor nio comprou o terno de tropical?
Nio sr., (eu) nio comprei o terno de
tropical.

E o de linho?
Nio sr., (eu) nio comprei nem o terno
de tropical nem o de linho.
Nio sr., (eu) nio comprei nem um nem
outro.

O e o vio para Washington de
carro?

Nbc sr., isles nio vio de carro.
Vio de trem?

Nio sr.,,,8tes nio vio nem de carro nem.
de trem; eles vio de aviib.
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Janeiro tem 30 dias?
Nao sr., janeiro nio tem 30 dias.

E fevereiro?
Nio sr., nem janeiro nem fevereiro tem
30 dias.
Nio sr., nem um nem outro tem 30 dias.

Abril tem 31 dias?
Nio sr., abril nao tem 31 dias.

E junho?
Nio sr., nem abril nem junho tem 31 dias.
Nao sr., nem um nem outro tem 31 dias.

10 0 que o "seu" Joaquim disse sabre a viagem?
tie nao disse nada.

"Seu" Joaquim disse alguma coisa a alguem2
Nao sr., ele nao disse nada ,a ninguem.

tie pergunta alguma coisa a alguem?
Nao sr., ele nem diz nem pergunta nada a
ninguem.
Nio sr., ele nem diz nem pergunta coisa
alguma a ninguem.

11 Que livro o senhor comprou, o pequeno ou
o grande?

Nio conprei nem um nem outro.
Joio e Jose sio militares?

Nio sr., nem um nem outro 4 militar.
Quern vai para o Brasil, Carlos ou Las?

Nein um nem outro vai.
0 lapis e o caderno chegaram?

Nao sr., nem um nem outro chegou.
Pedro escolheu o carro ingles ou o frances?

Ile nao escolheu nem um nem outro;
escolheu um americano.
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12 Que casa Augusto alugou, a de Monterey ou de
Carmel?

Nem uma nem outra. tle alugou um aparta-
mento em Pacific Grove.

Que sala e mais quente, a da frente ou a de
detris?

Nem uma nem outra, ambas sio frias.
Quern chegou primeiro, Maria ou Luisa?

Nem uma nem outra, ambas chegaram juntas.
Suas fin** estudam portugues?

Nio sr., nem uma nem outra, ambas estudam
frances.

5
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SITUAcA0

O Capita() Silva Lima acordou sentindo-se mal. Estavaecom
dor de cabeca, dor de garganta e com febre. Quando pos o
termometro, viu que estava com 37,5(trinta e sete e meio).
Pediu a D. Olga para telefonar ao medico deles, o Dr. Gui-
maraes, para vir ve-lo. ODr. Guimaraes disse que iris ve-

19 depois de sair do hospital e antes de it para o consul
torio, entre o meio-dia e as duas horas.

DIALOGO

Personagens: Capitio Silva Lima e Dr. Guimaries

5

G Entio, como esta se sentindo? 10

S Estou me sentindo mal.

G Mas o que sente?
S DOr de cabeca e dor de garganta.

G Est4 com febre?
S Pus o termOmetro de manhi e estava com 37, 5 15

(trinta e sete e meio).

G (pondo o.,termOmetro) Vamos,yer se a febre subiu.
S Talvez nao, porque tomei tres cafiaspirinas.

G (olhando o termOmetro) Subiu um pouco. Abra a
boca,... diga e e e. 20

S A e.... A garganta esta doendo muito.

G (olhando a garganta) Est4 bem inflamada.
S Me doi muito, principalmente quando engulo.
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0Dr. Guimaries examina o capitio cos

muito,.cuidado,
toma-lhe o pulso e a

pressao, e depois passa uma receita.

G C3pitao, o senhor esti cos uma gripe das boas!

S Ha anos que nao tenho gripe!

G Tome um astes comprimidos, de tres em tres horas.

S Sio para baixar a febre?

G Sio, sim. Gargareje cos igua bem quente e

S Muito obrigado por ter vindo logo, doutor.

5

G Se Igo melhorar, peca a D. Olga para me telefonar. 10

S Esta bem.



uncfcus

Today as respostas dadas is perguntas destes
exercfcios devem ser negativas.

1 0 Capitio Silva Lists acordou sentindo-se best?
Nio sr., ele nio acordou se sentindo ben.

0 *ember acordou hoje sentindo -se mid?
Ni. sr., (eu) nio acordei hoje me sentindo
sal.

0 capitals esta com.dor de cabegs?
Nio sr., ele nao estava com dor de cabeca.

ale estava cos dor de garganta?
Ni. sr ele nit. estava nem com dor de
cabega nem corn dor de garganta.

0 senhor esta com dor de cabeca?
Nio sr.,, (eu) nio estou com dor de cabeca.

0 senhor esta com dor de garganta?
Nio sr., (eu) niio estou nem com dor de
cabeca nem com dor de garganta.

0 senhor nunca tem dor de cabeca?Nio sr (eu) nunca tenho dor de cabeca.
Nem dor de garganta?

Nio sr., nem dor de garganta.

2 Quest esti sox dor de cabega?
Ninguem esta com dor de cabega.

Quest esta cola dor de garganta?
Ninguem esta com dor de garganta.

Quern esta com febre?
Ninguem esti com febre.

Quern acordou se sentindo mal?
Niguem acordou se sentindo mal.

Quern acordou se sentindo bem?
/gigues acordou se sentindo bem.

Quern acordou cos febre?
NI guim acordou com febre.
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3 0 quo o c shit ao tonou pars a dOr de cameo?
Ale nao tonou nada.
gie nio tenou colas alguna.

O que o ctpitao tomou pars a dor de garganta?
Ale nao tonou nada. 3
Ale nio tenon coins sigma.

O qua cpitio az, quando scrdou?
Ale nao fez nada.
Ale nio alguna.

O qua L. Olga fez, quando o capitio disc qua ass 10
se sentia ben?

Bla nib fiz nada.
0 que ela disse so capitio?

, Els nio Mime nada.

4 0 capitio espirrou snits de sang?
Nio sr. tie nio espirrou Naito de mud&

O capita* aim so Dr. Guinaries gee !Lahr.
espirrado mit'?

Nio sr., fie nap dims* qv, tisk* ',Firma'

O capiti pia tenamelro?
Ni. sr. , Le as pigs istrolostri.

A gargaitta d. capitio *aura dweadsr?
Ns sr., a gargasta Mit afro estura

Nsa *stirs inflassobt?
N sr., ass astir= dreads Mn iron s.

0 =kit* tonne,* psis* de capital*?
Nio sr., *le na ternary pulse de caplyss.

fte tones a press:":?
Nio sr., ;le an toms a press& nest 3
pals! do capitio.

Porque nao?
Porque o capitio nio tinha fcbre sea 'stoma
as sent indo nal.
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0 medico passou uma receita?
Nio sr., ele nao passou nenhuma receita.
Nio sr., e1e nao passou receita alguma.

0 capitio tinhaAmuitas gripes?
Nao sr., ele nunca tinha gripe. 5

10

0 medico den remedios ao major?
Nio sr. ile nao deu nenilum remedio ao major.
Nio sr.,

,

e1e nao deu remedio algum ao major. 15
Nio sr., ele nao deu nada ao major.

5 Hi algum comprimido gue corte gripe?
Nio sr., nao ha nenhum comprimido que
corte gripe
Nao sr., nao ha comprimido algum que
corte gripe:
Nao srl, nao ha nada que corte gripe.

Ha algnm remedio.que,corte gripe?
Nao: sr., nao ha nenhum remedio qte corte
gripe.
Nao. sr., nao hi remedio algum que corte
gripe.
Nao sr;, nao ha

Hi algum. remedio. pars
Nio sr., nao ha
gsrgarejar..
Nao Sr., nao ha
gargare jar.

0 senhor gargareja com agna fria?
Nao sr., (eu) nao gargarejo cos

0 senhor gargareja con asucar?
Nio sr., (eu) nao gargarejo com

Entao, o senhor no gargare ja nem cos
nem con acucar?

Sim sr., (eu) nao gargare jo nem
fria nem com acucar.

Com que o senhor gargareja?
Eu nunca gargarejo.

nada que corte
gargarejarl
nenhum remedio

gripe.

para

remedio algtua para
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6 0

0

0

0

0

7 0

e o acordaram se sentindo mal?
Nao sr., nem o nem o acordou se
sentindo mal.

e o acordaram com dor de cabeca?
Nao sr., nem o nem o acordou con 5
dor de cabeca.

e o acordaram com dor de garganta?
Nio sr., nem o nem o acordou com
dor de garganta.

e o acordaram com febre? 10
Nio sr., nem o nem o acordou com
febre.

e o acordaram espirrando?
Nio sr., nem o nem o acordou es-
pirrando.

e o acordaram se sentindo mal?
Nao sr., nem um nem outro acordou s' sentindo
mal.

0 e o
Nao sr.,
cabeca.

0 e o
Nio sr.,
garganta.

0 e o
Nio sr.,

0 e o
Nao sr.,

15

acordaram cos dor de cabesa?
nem um nem outro acordou com dor de 20

acordaram corn dor de garganta?
nem um nem outro acordou corn dor de

acordaram com febre?
nem um nem outro acordou con febre.

acordaram espirrando?
nem um nem outro acordou espirrando.

8 A sra. e a sra.
Nio Sr., nem uma

A sra. e a sra.
Nio sr., nem uma

A sra. e a sra.
inflamada?

Nio sr., nem uma
inflamada.

A sra. e a sra.
para a febre?

Nio sr., nem uma
para a febre.

A sra. e a sra.
fria?

Igo sr., nem uma
agua fria.
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estio con febre?
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espirraram?
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9 0 e a sra. dgle foram ao medico?
Nio sr., nem um nein outro foi ao medico.

Nio sr., nenhum dos dois foi ao medico.

Nio sr., nem o ---- nem a sra. dgle foi ao
medico. 5

0 e a sra. dgle estio doentes?
Nio sr., nem um nem outro esta doente.

Nio sr., nenhum dos dois esti doente.

Nio sr., nem o nem a sra. dgle esti doente.

10 0 senhor tomou alguma coisa para a dor de cabeca? 10

Nio sr., eu nio toner (coisa alguma)(nada).

0 tomou comprimidos para a febre?
Nio sr., ele nio tomou comprimido algum.

0 senhor e o
garganta?

Nao sr.,

0 e o
Nio sr.,
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tomaram comprimidos para a dor de

nos nio tomamos comprimido algum.

gtzgarejaram com alguma coisa?
gles nao gargarejaram cos coisa alguma.
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MID

Oa

Oso

Inn

LEI TUBA

UMA GRIPE DAS BOAS

0 Capitio Silva Lima acordou sentindo-se sal. Bstava

cos dor de cabeca, dor de garganta e cos febre. Quando

pas o termanetro viu que estava cos 37,5 (trinta e sete e

meic). Pediu a Dona Olga para telefonar ao medico dales,

o Dr. Guimaries, pedindo -lhe para ir ve-lo. 0 Dr. Guimaries

disse que iria vi-lo, depois de sair do hospital e antes

de ir para o consultOrio, entre o meio-dia e as duas horas.

1 0 Capitio Silva Lima acordou sentindo-se bem?
2 0 que ele estava sentindo?
3 Quando ele acordou, estava sou febre?
4 Com quartos graus de febre ele estava?
5 Ele telefonou ao medico?
6 Quando o Dr. Guimaries iria ve-lo?
7 Quando o Dr. Guimaraes estava no hospita4?
8 Quando o Dr. Guimaraes estava no consultorio?

Quando o doutor chegou a casa do capitio este estava

no quarto, deitado na cama, fumando. 0 medico perguatou

the como ele se estava sentindo. 0 capitio respondeu que

estava cos dor de cabeca, dor de garganta, e cost 37,5 4e

febre.
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0 Dr. Guimaries pas o termametro e viu que a febre tinha

subido. 0 capitao estava com 37,7.

0 capitao disse ao medico que a garganta estava doendo

muito, principalmente quando engulia. A garganta do capi-

tao estava muito inflamada, por isso ele quase no podia

engulir.

9 Onde o capitao estava,, quando o medico chegou?
10 0 capitao estava em pe?
11 0 que o medico perguntou ao capitao?
12 0 Dr. Guimaraes pas o termametro no capitio?
13 A febre tinha subido ou baixado?
14 Com quando de febre o capitao estava?
15 0 capitao estava com uma dor de garganta forte?
16 Ele podia engulir bem? Porque?

0 medico examinou o capitao com muito cuidado, tomou-

lhe o pulso, a pressao, e depois passou-lhe uma receita.

"0 senhor ester com uma gripe das boas!", disse o

medico.

0 doutor deu ao capitao uma receita para comprimidos.

0 capitao devia tomar os comprimidos, de tres em tres horas,

e beber muita Igua e suco de frutas. Ele tambem devia gar-

garejar com Igua bem quente e sal.

0 medico disse ao capitao para pedir a Dona Olga, para

telefonar para ele a noite, dizendo como o capitao tinha

passado o dia.
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17 0 aedico examinou o capitio cammcuidado?
18 0 aedico tosou o pulao.ds capitao?
19 0 medico tonou a pressao do capital'?
20 0 aedico passou usa reeeita pare o capitao?
21 0 que ele nandou o capitao fare
22 Quantas vezes por dia o capital deveria tams

os conprinidos?
23 lle deveria beber suita ague can sal?
24 Ile deveria beber suito suco de fruta?
25 0 que ele deveria user para gargare jar?
26 0 senhor esta con dor de cabesa?
27 0 senhor esta cos dor de garganta?
28 0 senhor este cos febre?
29 Quando o senhor tea dor de cabesa, o que tone
30 Quando o senhor ten ,dor de garganta, o que faz?
31 Quando o senhor esta con febre, o que faz?
32 Como o senhor pode ver se esta con febre?
33 Quando usa pessoa tea usa gripe das boas, o que

deve fazer?
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EXERCfCIOS DE APLICAVO

1 Um aluno descreveri a situacio da licio.

2 Um aluno sera o Capitio Silva Lima e dirt o que estava

sentindo, quando acordou.

3 Dois alunos representario a conversa que Dona Olga teve

cos o Doutor Guimaraes, pelo telefone.

4 Um aluno sera o paciente e outro o medico.

5 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

/ Grave as seguintes perguntas com respostas completas e

adequadas

1 Como o senhor esti se sentindohoje?
2 0 que o senhor faz, quando sente dor de garganta?

3 0 senhor tola suco de frutas,de duas em duas horas?

4 Quando um medico passa uaa receita?

5 Para que serve um termElmetro?

2 Esc revs as perguntas e respostas gravadas.
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4

vocAsudazo

ACORDOU (acordar, reg.) - he, she, it, you (sing.) wake up
BAIXAR (reg.) - to lower, to go down
CAPIASPIRINA (a) - aspirin containing caffeine
CONPRINIDOS (0) - pills
CONSULTORIO (o) - doctor's office
DE TRES EMI 711S BORAS - every three hours
Dell (doer, reg.) - hurts, aches
DOENDO (doer, reg.) - hurting, aching

DDS (a) - ache(s), pains(s)
DUI DE GARGANTA (a) - sore throat
ENGULO(engulir, irreg.) - I swallow
PEBRE (a) - fever
GARGAREJE (gargarejar, reg.) - gargle (command)
HA ANDS QUE MO TENHO GRIPE - I haven't had a grippe in

years!
INFLANADA, INFLANADO (inflanar, reg.) - congested, inflamed
NAL - badly, poorly
XELBORAR (reg.) - to get better, to improve
PASSA UNA RECEITA (passar, reg.) - writes a prescription
POR TER VINDO LOGO - for having come immediately
PRESSAO (ARTERIAL) (a) - (blood) pressure
PRINCIPALNENTE - especially, particularly, used to emphasise

a point
PULSO (o) - pulse
SENTE (sentir, irreg.) - he, she, it feels, you (sing.) feel

SENTIR-SE describes the way one feels;
3INTIC-7what one feels

SUBIU (subiiimileg) - rose, went up
SUCO (o) - juice. Port. SUMO (o)
TALVEZ - perhaps
TERMOMETRO (0) - thermometer
TINHA SUBIDO (ter, irreg., subir, irreg.) - had risen,

had gone up



NOTAS GRAMATICAIS

NEGATIVES

1 In order to form a negative sentence NAO (not) is placed
before the verb NKO fail., I do not speak.

2 NINGUAM (nobody, no ome)

NENHUM, NENHUMA (no, some)

Alguim veio me ver?
Has anyone come to see me?

Nio, NTr-aM veio vg-lo.
No, nivooy came to see you.

Note that NINGUAM refers only to people.

NENHUM, NENHUMA may be used with people, animals or
objects.

NENHUM alum chegou tarde.
No student arrived late.

NENHUM dgstes cavalos a de raga.
None of these horses is a
thoroughbred.

NENHUM dgstes livros a novo.
None of thee books is new.

3 NADA (nothing, not anything)

0 sr. comprou alguma calm's?
Did you buy anything?

Nio, nio comp-ei NADA.
No, I-Tid not buy anything (NOTHING).

4 MEM .... NEM (neither .... nor)

Joio e Maria vieram hoje?
Did John and Mary come today?
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Nio, NEM Joio NEM Maria veio (vieram) hoje. (1)
No, neither John nor Mary came today.

(1) the verb may be either in the Singular or Plural form.

5 If the subject of the sentence is masculine and feminine, e.g.

Joio e Maria chegaram?
Did John and Mary arrive?

the answer is,

NEM Joao NEM Maria chegou.
Neither John nor Mary arrived.

or, NENHUM DOS DOIS chegou
Neither one arrived.

in which case - nenhum dos dois - is used in the
masculine form.

6 ALGUM, ALGUMA preceded by the object of the question in
the singular means no (object) at all, e.g.

0 sr. comprou livros?
Did you buy books.

Nio, nio comprei livro ALGUM.
No, I did not buy any book at all.

L-36

0 sr. comprou camisas?
Did you buy shirts?

Nio, nio comprei camisa ALGUMA.
No, I did not buy any shirt at all.
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EXERCICIOS DE APRESENTAQA0

1 Eu prefiro climas quentes. E o senhor?
Eu prefiro climas frios.

Porque o senhor prefere climas frins?,.
Prefiro climas frios, porque eu nao gosto de calor.

Que estacao o senhor prefere?
Prefiro

Porque o senhor prefere
Prefiro porque

Eu prefiro casas grandes e com jardim. Eo senhor?
Eu prefiro apartamentos.

Porque o senhor prefere apartamentos?
Prefiro apartamentos, porque sao pequenos.

Eu prefiro carros de quatro portas, Eo senhor?
Eu tambem prefiro carros de quatro portas.

Porque o senhor prefere carros de quatro portas?
Prefiro carros de quatro portas, porque sao mais
praticos.

0 tambem prefere climas frios?
Nao sr., ele prefere climas quentes.

Porque ele prefere climas quentes?
tle prefere climas quentes, porque ele nao gosta
de frio.

Que estacao o prefere?
tie prefere .

Porque ele prefere ?

tle prefere , porque .

0 prefere casas ou apartamentos?
tie prefere .

Porque ele prefere ?

tle prefere , porque .

Que tipo de carro ele prefere?
tle prefere .

Porque ele prefere ?

tie prefere , porque .
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O e eu preferimos climas frios. E os senhores?
Nos tambem preferimos climas frios.

Que estacao os senhores preferem?
NOs preferimos .

Porque os senhores preferem ?
Nos preferimos .

Os senhores preferem casas ou apartamentos?
Nos preferimos , porque .

Porque os senhores preferem ?
Preferimos , porque .

Que tipo de carro os senhores preferem?
Preferimos , porque .

Porque os senhores preferem ?
Preferimos , porque .

O e o preferem climas quentes ou frios?
Eles preferem ------ .

Porque eles preferem ?
Eles preferem , porque .

Porque eles preferem ?
Eles preferem , porque .

Que tipo de carro eles preferem?
Iles preferem .

Porque eles preferem ?
Eles preferem , porque .

2 Eu sigo a licio no livro, o.senhor tambem segue?
Sim sr., eu sigo a licao no livro.

O senhor segue a licao ficilmente?
Sim sr., eu sigo a licao ficilmente.

Quando o professor 1e, o senhor tambem segue a licio?
Sim sr., quando o professor le", eu sigo a licao.

Quando o senhor viaja de carro, segue os avisos nas
estradas?

Sim sr., quando eu viajo de carro, eu sigo os
avisos nas estradas.

Porque o senhor segue os avisos?
Sigo os avisos, porque os avisos mostram onde os
lugares sao.
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O senhor tambem segue mapas, quando viaja?
Sim sr., muitas vezes eu sigo mapas, quando viajo.

O senhor segue mapas facilmente?
Sim Sr., eu sigo mapas flcilmente.

O segue a licao no livro?
Sim sr., ele segue a licao no livro.

0 segue a licao facilmente?
Sim sr., ele segue a licao flcilmente.

Quando o professor le, o tambem segue a licao?
Sim sr., quando o professor le, o segue a
licao.

Quando o viaja de carro, segue os avisos nas
estradas?

Sim sr., quando o viaja de carro, segue os
avisos nas estradas.

Porque ele segue os avisos?
Ele segue os avisos, porque os avisos mostram onde
os lugares sao.

Ele tambem segue mapas; quando viaja?
Sim sr., ele tambem segue mapas, quando viaja.

Ele segue mapas facilmente?
Sim sr., ele segue mapas flcilmente.

O e eu seguimos a licao no livro. Os senhores
tambem seguem?

Sim sr., nos tambem seguimos a licao no livro.
Os senhores seguem a licao facilmente?

Sim sr., nos seguimos a licao facilmente.
Quandp o professor lel os senhores seguem a licao?

Sim sr., quando ele le, nos seguimos a licao.

Quando os senhores viajam, seguem os avisos nas estradas?
Sim sr., quando nos viajamos, seguimos os avisos nas
estradas.

Porque os senhores seguem os avisos?
Seguimos os avisos, porque mostram onde os lugares sao.

Os senhores tambem seguem mapas, quando viajam?
Sim sr., nos tambem seguimos mapas, quando viajamos.

Os senhores seguem mapas facilmente?
Sim sr., nos seguimos mapas ficilrente.
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0 e o segues a lisio no livro?

Sim sr., eles seguem a licao no livro.

Ales seguem a licao facilmente?..

Sim Sr., eles seguem a licao ficilmente.

Quando o professor le, eles segues a licao?

Sim sr., quando o professor le, iles seguem a licio.

0 e o seguem os avisos nas estradas,

quando viajam?
Sim sr., eles seguem os avisos nas estradas,

quando viajam.
Porque eles seguem os avisos nas estradas?

Ales seguem os avisos nas estradas, porque mostram

onde os lugares sao.

Ales tambem seguem mapas, quando viajam?

Sim Sr., eles tambem seguem mapas, quando viajam.

Ales seguem mapas facitmente?

Sim sr., eles segues mapas ficilmente.

3 Eu sinto frio aqui em Monterey. 0 senhor tambem sente?

Sim sr., as vezes eu sinto frio aqui.

0 senhor sente calor tambem?

Nao sr., nunca sinto calor en Monterey.

Quando o senhor sente calor, o que faz?,

Quando eu sinto calor, tiro o paleto.

Quando o senhor sente frio, o Sue faz?,

Quando sinto frio, bebo cha on cafe quente.

Quando o senhor sente dor de cabeca, o que faz?

Quando eu sinto dor de cabeca, eu tomo cafiaspirina.

Quando o senhor sente dor de garganta, o que faz?

Quando eu sinto dor de garganta, eu gargarejo.
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O sente frio na sala de aula?
aSim Sr., s vezes ele sente frio na sala de aula.

/le tambem sente calor na sala de aula?
Nao sr., ele nao sente calor na sala de aula.

Quando ele sente frio na sala de aula, o que faz?
Quando ele sente frio na sala de aula, ele fecha
as janelas.

Quando ele sente dor de cabeca, o que faz?
Quando ele sente dor de cabeca, ele toma uma
cafiaspirina.

Quando ele sente dor de garganta, o que faz?
Quando ele sente dor de garganta, ele gargareja.

O e eu nunca sentimos frio em Monterey. Os
senhores sentem?

Sim Sr., as, vezes nos sentimos frio em Monterey.
Os senhores tambem sentem calor?

Sim sr., nos tambem sentimos calor.
Quando os senhores sentem frio, o que fazem?

Quando nos sentimos frio, pomos um sueter.
Quando os senhores sentem calor, o que fazem?

Quando nos sentimos calor, tiramos o paleto.
Quando os senhores sentem dor de cabesa,,o que fazem?

Quando nos sentimos dor de cabeca, nos tomamos uma
cafiaspirina.

Quando os senhores sentem dor de garganta, ,o que fazem?
gm...rid° nos sentimos dor de garganta, nos gargarejamos.

O e o sentem calor nas aulas?
Sim sr., as vezes ales sentem calor nas aulas.

O que ales fazem, quando sentem calor nas aulas?
Quando ales sentem calor nas aulas, ales abrem
as janelas.

Eles tambem sentem frio nas aulas?
Sim sr., as vezes ales sentem frio nas aulas.

Quando eles sentem frio nas aulas, o que fazem?
Quando ales sentem frio nas aulas, eles fec ham

as janelas.
Quando eles sentem dor de cabeca, o que tomam?

Quando ales sentem dor de cabeca, ales tomam uma
cafiaspirina.

Quando ales sentem dor de garganta, o que fazem?
Quando ales sentem dor de garganta, eles gargarejam
com agua quente e sal.
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SITUAVO

0,Capitio Silva Lima vai comp. Olga passar as ferias da
Pascoa..em Los Angeles. De la ele quer mandar umas cartas
e cartes postais para a familia e os amigos no Brasil.
Como ;le nao conhece a cidade pergunta a um guarda no
meio da rua onde ha uma livraria e uma Agincia de Correio.

DIALOG

Personagens: Capitio Silva Lima, guarda, caixeiro
da Livraria Ipiranga e empregado do
Correio

5

NA RUA 10

S 0,senhor pode me dizer onde hi uma livraria?
G Ha uma pequena, ais adiante, perto da igreja.

S Obrigado. E onde hi 'nits' Agencia de Correio?
G Siga em frente e vire a esquerda na primeira

esquina. 0 senhor vera logo.

NA LIVRARIA

S Eu queria dez envelopes aereos e papel de carta.
E SOmente?

S E tambem tins postais coloridos.
E 0 senhor pode escolher all. (apontando para a

colecao de postais)

0 capita° sai da livraria e vai ao
correio para por umas cartas no
correio.
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NO CORREIO

Qual 4 o porte de uma carta area para o Brasil?
E 0 senhor quer mandar a carta registrada?

S Quanto e o registro?
0 registro e 50 (cinquenta) centavos e o porte
aereo 10 centavos.

S tstes postais podem ir pela ma.la comum.
E Entao sao 4 centavos cada.

S Spero tambem uns selos de 10 centavos, e mandar
este pacote.

E 0 que esta no pacote?

S Um livro. Pode ir cono impresso, nio pode?
E Sim sr.

S Me de tambem um vale postal de US S'36.80 (trinta e seis
dolares e oitenta centavos).

E Tenha a liondade de preencher o nome e enderko do
destinatario e do remetente.

S Aqui esta. A que horas fecha a mala aerea para o
Brasil?

E Diariamente as 6, 12 e 18 horas.

S Muito obrigado.

L-37 192

5

10

15

20



EXERCfcios

Adaptar as perguntas dos parigrafos 1 a 8, para que as res-
postas possam ser dadas em eu, nos e eles.

1 Onde o Capitio Silva Lima passou as ferias da liscoa?
Ele passou as ferias em Los Angeles.

Ele passou as ferias sOzinho?
Nac sr., ele e D. Olfa passaram as ferias juntos.

0 capitio mandou postais a familia?
Sim sr., ele mandou ,ostais a familia.

Ele tambem mandou cartas a familia?
Sim sr., ele tambem mandou cartas a

2 Onde ele comprou papel de carta?
Ele comprou papel de carta numa livraria.

1
. . Ale tambem comprou envelopes?

Sim sr., ele tambem comprou envelopes'.
ale comprou paRel de carta e envelopes aereos? 15

.

ale preferiu postais coloridos, nao e verdade? 20

.. Sim sr., ele preferiu postais coloridos.

Sim sr., ele comprou papel de carta e envelopes
aereos.

- Ele tambem comprou postais na livraria?
Sim sr., ele tambem comprou Rostais na livraria.

o_.

5

10

ry
3 0 capitio sabia onde ficava a livraria?

Nao sr., o capitao nao sabia onde ficava a livraria.
Ele sabia c le ficava o correio?

Nio sr., ele nio sabia onde ficava o correio.
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4 A quern ele pediu informacoes?
Ele pediu informacoes a um guarda.

O guarda deu as informacoes que o capitao pediu?
Sim sr., o guarda deu as informacoes que o capitao

pediu. 5

O que o capitiu perguntou ao guarda?
Ele perguntou ao guarda onde havia uma livraria e
uma,.agencia de correio.

0 capitao seguiu as informacoes do guarda?
Sim sr., ele seguiu as informacoes do guarda. 10

5 0 capitio foi primeiro a livraria ou ao correio?
Ele foi primeiro a livraria.

Porque ele foi primeiro a livraria?
Porque a livraria ficava mais perto.

Onde ficava a livraria?
A livraria ficava mais adiante na mesma rua.

6 Onde ficava o correio?
O correio ficava a esquerda da primeira
esquina.

0 capitao pos muitas cartas no correio?
Sim sr., ele pos muitas cartas no correio.

Ele mandou as cartas registradas?
Nao, sr.L e1e no mandou as cartas registradas.

Porque ele nao mandou as cartas registradas?
Ele nao mandou as cartas registradas, porque o
registro era muito caro.

Quanto era o registro?
O registro era 50 centavos.

Quanto era o porte aereo?
O porte aereo era 10 centavos.

15

20

25

30
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7 0 capitio tinha um pacote para mandar?
Sim sr., o capitao tinha um pacote para mandar.

0 que estava no v.cote?
Um livro.

0 livro podia ir como impresso?
Sim sr., o livro podia ir como impresso.

0 porte de impressose mais barato que o porte de cart as?
Sim sr., o porte de iapressos e mais barato que o
porte de cartas.

8 0 capitio aandou um vale postal?
Si n sr., ele aandou um vale postal.

Quando uaa pessoa coapra e aanda um vale postal?
Una pessoa manda um vale postal, quando quer
mandar dinheiro pelo correio.

Que informasoes o capitao preencheu no vale postal?
Ale preencheu o none e o endereso do destinatario.

.

5

10

15

9 Onde o senhor prefere passar as f4rias?
Eu prefiro passar as ferias em .

Porque o senhor prefere passar as ferias ea ?

Eu prefiro,passar as ferias ea , porque . 20

Durante suas ferias, que tipo de roupa o senhor veste?
Eu visto .

Porque o senhor veste ?

Visto , porque .

Depois das ferias,o senhor se sente ben? 25

Sim, sr., depois das ferias,eu me sinto muito ben.
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LEITURA

FERIAS DE PASCOA

0 Capitgo Silva Lima foi corn D. Olga passar as ferias

da Piscoa em Los Angeles. De li,ele quis mandar cartas e

cartes postais para a familia e para os amigos no Brasil.

Ele saiu do hotel e ao chegar a rua perguntou a um guarda

onde havia uma livraria e uma Agencia de Correio.

Ele precisava comprar envelopes aereos, papel de car-

ta e cartes postais coloridos.

1 Onde,o Capita() Silva Lima foi passar as ferias

da Pascoa?
2 Ele foi so a Los Angeles?
3 0 que ;le mandou para a familia no Brasil?

4 Ele tambem mandou cart6es para os amigos?

5 Quando ele saiu do hotel, onde queria ir?

6 Ele sabia onde havia uma livraria?

7 Ele sabia onde havia uma Agencia de Correio?

8 A quern ele perguntou oxide havia uma livraria?

9 0 que ele precisava comprar?

O guarda disse ao capitgo que havia uma livraria pe-

quena mais adiante, perto da igreja; disse tambem que a

Agencia do Correio ficava a esquerda, virando na primeira

esquina.

O capita() e D. Olga foram primeiro a livraria, onde

e'les compraram dez envelopes aereos, papel de carta e

uns postais coloridos.
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A livraria tinha uma boa colecio de papel de carta e

postais,e e*les escolheram uns postais muito bonitos para

mandar para o Brasil.

10 0 guarda disse ao capitao onde havia uma
livraria?

11 Onde ficava a livraria?
12 Onde ficava a AOncia de
13 Onde o capitao e D. Olga
14 0 que e*les compraram la?
15 A livraria tinha uma boa

Correio?
foram primeiro?

colecio de postais?

0 capitao saiu da livraria e foi ao correio. No cor-

reio,e*le pas quatro cartas areas para o Brasil, e mandou

tambem postais para os amigos. Os postais foram pela malt

0 capitio nio sabia qual era o porte de uma carta

aerea para o Brasil, nem quanto era o registro de uma car-

ta. 0 empregado the disse que o porte aereo para o Brasil

era 10 centavos e o registro 50. 0 capitio nio mandou as

cartas registradas.

21e tambem tinha um pacote para mandar. No pacote ha-

via um livro, por isso poderia it como impress°. 0 porte

de impressos e mais barato do que o porte de cartas.
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16 Onde oAcapitao foi, quando saiu da livraria?
17 0 que eie fez no,correio?
18 Ele pos sartas aereas para a Brasil?
19 Ele tambem mandou os postais aereos?
20 Qual era o porte aereo de uma carta para o Brasil?
21 Quanto era o registro de uma carta?
22 0 que estava dentro do pacote que o capitio

queria mandar?
23 Porque o embrulho podsria ir como impresso?
24 0 porte de impressos e mais barato ou mais

caro que o porte de cartas?

0 capitio comprou selos aereos e tambem pediu um vale

postal de US $36.80 (trinta e seis dOlares e oitenta). 0

empregado pediu ao capitao para preencher o nome e o ende

reco do destinatario no vale postal.

Antes de sair do correio,o capitio perguntou a que 5

horas a mala aerea para o Brasil fechava diariamente, e o

empregado disse que a mala fechava as 6, 12 e 18 horas.

25 0 capitao comprou selos no correio?
26 Para que usamos selos?
27 De quanto foi o vale postal que o capitio pediu?

28 0 que e um vale postal?
29 0 que o capitao preencheu no vale postal?
30 A Sue horas fechava a mala aerea para o Brasil

diariamente?
31 0 que,podemos fazer no correio?

e32 Qual o porte de uma carta aerea para Washington D.C.?

33 Qual e o porte de uma carta comum para New York?

34 E mais seguro mandar cartas registradas?
35 Qual e a forma mais barata de mandar livros pelo

correio?
36 0 que precisamos par num envelope, para a carta

chegar ao seu destinatario?
37 Onde o senhor recebe suas cartas?
38 0 senhor recebe cartas diariamente?
39 0 senhor escreve cartas diariamente?
40 Como o senhor manda suas cartas?
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TRADWAO

Captain Silva Lima and his wife went to Los Angeles to

spend Easter vacation. They did not know the Southern part

of California very well, and often had to ask people on the

street where the places were.

One morning he wanted to buy air mail stationery, enve-

lopes and post cards to send to his family and friends in

Brazil. There was a policemaA near the street corner of

his hotel, so he asked him where was there a book store and

the nearest Post Office.

After buying what they wanted at the book store, they

went to the Post Office, where they mailed some letters, a

package and bought some stamps.

D. Olga wanted a money order to send to a store in New

York, from where she had bought some clothes.
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EXERCfCICS DE APLICAcA0

1 Um aluno descreveri a situacio desta licio.

2 Um aluno sera o Capita° Silva Lima e diri o que faz
nesta licao.

3 Um aluno sera o guarda e diri o que faz nesta licio.

4 Um aluno sera o caixeiro da livraria e dira o que faz
nesta licao.

5 Um aluno sera o empregado do correio e diri o que faz
nesta licao.

6 Dois alunos representarao a cena entre o guarda e o
capita°.

7 Dois alunos representarao a cena na livraria.

8 Dois alunos representarao a cena no correio.

9 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Faca a traducio por escrito.

2 Grave a traducio.
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vocAntARi o

APONTANDO (apontar, reg.) - pointing,
CARTAS (as) - letters.
CARTAWICIMS)POSTAL, (o) - post caxd.

II,TAIS is the form most used.
COLE* fra"- 6)5. (a) - collection.
CM-MIMS-DAS - bright-colored.
CORREIO ca) - post office.
DESTINATARIO (o) - addressee.
DIARIAMMITIE - daily.
ESQUINA (a) - street corner.
PtRIAS (as) - vacation.
GUAR1 (o) -- policeman, patrolman.
IGREJA (a) - church.
IMPRESSO - printed matter.
LIVRARIA (a) - book store.
MASS ADIANTE - further on.
MALA COMUM (a) - regular nail.
PACOTE (o) - package.' DE CARTA (o) - stationevim ry.
PASCOA (a) - Easter.
PASSAR AS PERIAS - to spend the vacation.
PCRTE (o) - postal rate.
REGISTRAEAS-DOS (registrar, reg.) - registered.
REGISTRO (o) - registry.
REMETENTE (o,a) - sender (of a letter).
SELOS (o) - postal stamps; seals.
SIGA EM PRENTE (seguir, irreg.) - proceed, follow (command

form) straight ahead.
VALE POSTAL-TAIS (o) - money order.
VIRE (virar, reg.) - turn (command) .



NCTAS GRAMATICAIS

VERBS WITH PARTIAL IRREGULARITIES

The following verbs have irregularities in the
1st person singular (eu) of the Present Indica-
tive, in the 3rd persons of the Imperative, and
in all persons of the Present Subjunctive. All
other tenses will follow the 3rd conjugation
pattern. The underlined e of the Infinitive
will become i in the persons and tenses indi-
cated.

DESPIR REPETIR

FERIR SEGUIR

MENTIR SENTIR

PREFERIR SERVIR

VESTIR

PRESENT PRESENT
INDICATIVE IMPERATIVE SUBJUNCTIVE

eu prefiro prefira
to pref7res prefiras

ele prefere prefira prefira
nos preferimos prefiramos
vos preferas prefirais

e'les preferem prefiram prefiram
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EXERCICIOS DE APRESENTKAO

1 Eu cubro a cabeca, quando faz muito sol. 0 senhor
tambem cobre a cabeca?

Sim sr., quando faz muito sol, eu cubro a cabeca.
Com que o senhor cobre a cabeca?

Eu cubro a,cabeca com o chapeu.
O senhor tambem cobre a cabeca com um lento?

As vexes eu cubro a cabeca com um lento.
O senhor cobre a cabeca com um jornal?

Sim sr., eu cubro a cabeca com um jornal.

Quando faz frio, o senhor tambem cobre a cabeca?
Sim sr., quando faz frio, eu cubro a cabeca.

O senhor cobre a cabeca por causa de gripe?
Sim sr., eu cubro a cabeca por causa de gripe.

0 cobre a cabeca, quando faz calor?
Sim sr., 81e cobre a cabeca, quando faz calor.

Com que ele cobre a cabega?
Ele cobre a cabeca com .

tle tambem cobre a cabeca com ?

Sim sr., 81e tambem cobre a cabeca com .

As vezes 81e.coble a cabeca com ?

Sim sr., as vezes ele cobre a cabeca com .

Quando faz frio, o cobre a cabeca?
Sim sr., quando faz frio, o cobre a cabeca.

tie cobre a cabeca por causa de gripe?
Sim sr., 81e cobre a cabeca por causa de gripe.

L-38

0 e eu cobrimos a cabeca, quando faz frio. OS

senhores tambem cobrem a cabeca?
Nio sr., nos nao cobrimos a cabeca, quando faz

frio.
Os senhores cobrem a cabeca, quando o sol esti 9uente?

Sim sr., cobrimos a cabeca, quando o sol esta
quente.

Os senhores cobrem a cabeca com um jornal?
As vezes nos cobrimos a cabeca com um jornal.
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Os senhores tambem cobrem a cabeca com uma revista?

Sim sr nos tambem cobrimos a cabeca com uma

revista.
Os senhores cobrem os olhos com as maos?

Sim sr., nos cobrimos os olhos com as maos.

Quando os senhores cobrem os olhos com as maos?

Cobrimos os olhos com as maos, quando o sol esta

forte.

0 e o cobrem os olhos com as maos?

Sim sr., gles cobrem os olhos com as mos.
Ales cobrem os olhos, quando o sol esta forte?

Sim sr., gles cobrem os olhos, quando o sol esta

forte.
Ales tambem cobrem a cabeca, quando o sol esta

forte?
Sim sr., gles tambem cobrem a cabeca, quando o sol

esta forte.
Com aue gles cobrem a cabeca?

Eles cobrem a cabeca com um quepe ou bond.

Ales cobrem a cabeca, quando trabalham no jardim?

Sim sr., ties cobrem a cabeca, quando trabaiham

no jardim.

2 Eu durmo muito bem. 0 senhor dome bem?

Sim sr., eu durmo muito beta.

0 suzlIor dorme oito horas todas as noites?

Sim sr., eu durmo oito horas tSdas as noites.

O senhor dorn durante o dia?
Nio,,sr eu nao durmo durante o dia.

No verao o senhor dorme com as janelas do quarto

abertas?
Sim sr., no verso eu durmo com as janelas do quarto

abertas.
Na primavera o senhor dorms com as janelas abertas?

Sim sr., na primavera eu durmo com as janelas

abertas.
No outono o senhor tambem dome com as janelas abertas?

Sim sr., no outono eu durmo com as janelas abertas.

No inverno o senhor dorm com as janelas abertas?

No inverno as vezes eu durmo com as janelas abertas,

outras vezes nao,
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Quando faz muito calor, o senhor dorms bem?

As vezes eu nao durmo bem, quando faz muito calor.

Quando o senhor esta com uma gripe forte, dome 1-em?

No sr., quando estou com uma gripe forte, eu

nao durmo bem.

O dome bem?
Sim sr 81e dome muito bem.

Ple dome com as janelas do quarto abertas?
Nio sr., gle dome com as janelas fechadas.

Porque ele dome com as janelas fechadas?
Ele dome com as janelas fechadas, porque gle

sente frio.
No verso gle dorm com as janelas fechadas?

Nio sr., no, verso ;le dome com as janelas abertas.

Na primavera ele dome com as janelas abertas?

Sim sr., na primavera ele dome com as janelas

abertas.
No outono 61e dorne com as janelas abertas?

Nio sr., no outono gle dorne com as janelas fechadas.

No inverno gle dorne com as janelas fechadas?

Sim sr., no inverno gle dome com as janelas

fechadas.
No inverno gle dome com as janelas fechadas?

Sim sr., no inverno gle dorne com as janelas

fechadas.
Porque gle dome com as janelas do quarto fechadas no

inverno?
le dorme com as janelas fechadas no inverno, porque

faz muito frio.

O e eu dormimos oito horas tadas as noites.

Os senhores tambem dormem oito horas?
Nio..sr., nos dormimos seis a sete horas.

No verso os senhores dormem no jardim?

Nio sr,, nos nao dominos no jardim no verio.

Os senhores dormem com as janelas abertas?

Sim sr., nos dormimos com as janelas abertas.

Na primavera os senhores dormem com as janelas abertas?

Sim sr., na primavera nos dormimos com as janelas

abertas.
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No outono os senhores dormem com as janelas abertas?
Sim sr., no outono nos dormimos com as janelas
abertas.

No inverno os senhores dormem com as janelas abertas?
Sim sr., no inverno nos dormimos com as janelas

abertas.
Mas os senhores usam o aquecedor, nao usam?

Sim sr., nos usamos o aquecedor.

0 e o dormem bem?
Sim sr., eles dormem beml

Quantas horas eles dormem todas as noites?
ties dormem sete horas tOdas as noites.

Quando a luaAesta cheia, eles dormem no jardim.
Nao ,sr., eles nao dormem no jardim, quando a lua
esta cheia.

PIes,wdormem com as janelas fechadas?
Nao sr., eles semple dormem com as janelas

abertas.
No verso eles dormem no jardim?

Nao sr., mss as vezes dormem na varanda.
Na primavera eles dormem no-jardim2

Nao sr., na primavera eles dormem dentro de casa.
E no inverno?

No inverno eles tambem dormem dentro de casa.
E no outono?

No outono eles tambem dormem dentro de casa.

Quando eu fumo um cigarro, tusso muito. 0 senhor
tosse, quando fuma?

Nao sr., eu nao tusso, quando fumo um cigarro.
Quando o senhor fuma muitos cigarros, tosse?

As vezes eu tusso, quando fumo muitos cigarros.
O que o senhor faz, quando tosse?

Quando eu tusso, bebo um copo de agua.
Quando o senhor tem dor de garganta, tosse?

As vezes eu tusso, quando tenho dor de garganta.
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O tosse, quando fuma cachimbo?
Nao sr., gle nao toeset quando fuma cachimbo.

Ele tosse, quando fuma muitos cigarros?
As yeezes gle tosse, quando fuma muitos cigarros.

O que ele faz, quando tosse?
Quando gle tosse, bebe um copo de igua.

Quando he tem dor de garganta,tosse muito?
Sim sr., quando gle tem dor de garganta, tosse
muito.

O e eu tossimos, quando fumamos muitos cigarros.
Os senhores tambem tossem?

Sim sr., quando fumamos muitos cigarros, tossimos
muito.

Os senhores tossem, quando fumam cachimbo?
Nao sr., quando fumamos cachimbo, nio tossimos.

Os senhores tossem, quando fumam charuto?
Sim sr., nos tossimos muito, quando fumamos
charuto.

O que os senhores fazem, quando tossem?,
Quando tossimos, bebemos um copo de agua.

Quando os senhores tem dor de garganta, tossem?
As vezes nos tossimos, quando temos dor de
garganta.
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SITUAQA0

Quando Juca e Chico acabazam o Treinamento Bisico de
Unidade, receberam ordens para servir no estrageiro,
como membros de uma unidade de combate. Algum tempo
depois da chegada ao estrageiro, foram fazer manobras
em Rilhafoz.

DIALOGO

Personagens: Juca e Chico

J Estas manobras parecem guerra de verdadel
C Parecem mesmo. Viu o ataque da artilharia inimiga?

J Sim. Foi um ataque,bem lancado.
C Realmente nao esperavamos uma ofensiva daquelas

J Quase tivemos que abandonar as nossas posicOes!
C E verdade. Por pouco nao consegulamos repelir o

inimigo...

J Mas o m,nosso piano de defesa provou ser eficiente
C Nao ha duvida que foi um piano bem delineado!

J Nele foi tudo previsto. Ate as incursiies e embosca
das inimigas.

C Assim como as nossas camuflagens, trincheiras, ninhos
de metralhadora, campos de minas, etc.

J Foi a cavar trincheiras que voce se sujou?
C Nao. Foi quando o inimigo lancou um artificio

iluminante, e eu me deitei por terra.

J Sabe quantos dias vamos ficar em manobras?
C Nao sei ao certo Mas ainda continuam a chegar mais

unidades.

J Parece que 4 verdade, porque tambem me disseram que
tinham chegado tropas especiais.

C Sim. Companhias de cacadores e tropas de assalto
anfibias.

J Seja como far! Mais tarde havemos de saber quando
saimos daqui.

C E claro! Nao vale a pena que bran a cabeca agora

J Entao, ate ji!
C At ja!
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LEITURA

Num Campo de Manobras

Quando Juca e Chico acabaram o Treinamento Bisico de

Unidade ordens para servir no estrangeiro como membros

de uma unidade de combate.

Algum tempo depois da chegada ao estrangeiro, foram

fazer manobras em Rilhafoz. Como eram soldados novos,

essas manobras pareciam guerra de verdade.

1. Como se chamam os dois recrutas?
2. Que treinamento tics acabaram?
3. Que ordens ales Ieceberam?
4. Em que unidades ales serviram?
5. Quando ales foram fazer manobras?
6. Onde ales foram fazer manobras?
7. Eies eram soldados velhos?
8. 0 que pareciam essas manobras?

0 ataque da artilharia inimiga foi tio bem lancado

que files quase tiveram que abandonar as suas posicOes.

E como nio esperavam uma ofensiva daquelas, por pouco

nio conseguiram repelir o inimigo.

0 piano de defesa, porem, foi muito bem delineado.

Ngle tudo foi previsto: as canuflagens, as trincheiras,

os ninhos de metralhadora, os campos de minas, etc.

E at as incursaes e emboscadas inimigas!

9. Como foi o ataque da artilharia inimiga?
10. ties tiveram que abandonar as suas poaicaes?
11. Eles esperavam uma ofensiva daquelas?
12. Eies 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?
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ties nio sabem ao certo quantos dias vio ficar em

manobras. Mas Chico ouviu dizer que contiUnam a chegar

mais unidades. E Juca acha que deve ser verdade, porque

tambem lie disseram que tinham chegado tropas especias.

Certamente, companhias de cacadores e tropas de assalto

anflabas,

16, ties sabem quantos dias vio ficar 11?
17. 0 que chico ouviu dizer?
18, Juca acha que deve ser verdade?

Porque?
20. Que tropas eram essas?

Se ja comp far! Mais ado ou mais tarde hio-de saber

quando ac abam as manobras.

t claro que agora nio vale a pena ninguim quebrar a

cabeca com isso!

Entio, ate ji!

21, tles j1 sabem quando acabam as manobras?
22. Vale a peaa alguem quebrar a cabeca para saber

isso?
23. 0 sr. ji quebrou a cabeca para saber alguma

coisa?
24. 0 sr, ja quebrou a cabeca para decorar um diilogo?
25. Os Sr. ja quebrou a cabeca para estudar portugues?
26. 0 sr, ja quebrou a cabeca para achar alguma coisa?
27. Muito bem, Ate ja!
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EXERC fc los

1 0 que a Treinamento Bisico de Unidade?

Tteinamente Bisico de Unidade e o treinamento que

os recrutas recebem depois do treinamento

individual.

O senhor fez Treinamento Bisico de Unidade?

Sim sr., fiz.
Nio sr., nio fiz.

Todos os recrutas faze* treinamento Bisico de Unidade?

Sim sr., todos os recrutas fazes Treinamento

Bisico de Unidade?
Todos os recrutas servem no estrangeiro?

Nio sr., nem todos os recrutas serves no estrangeiro.

Todas as tropas que estao no estrangeiro fazes manobras?

Nio sr., nem todas as tropas que estio no

estrangeiro fazem manobras.

2 Durante as manobras os soldados sempre usas camuilagens?

Sim sr., durante as manobras os soldados sempre

usam camuflagens.

Os soldados tanbem cavam trincheiras?
Sim sr., tambem cavam trincheiras.

Tambem fazem ninhos de metralhadora?
Sim sr., tambis fazes ninhos de metralhadora.

Fazem campos de minas?
Sim sr., fazes campos de minas.

3 Durante as manobras, os senhores preparas pianos de

ataque?
Sim sr., durantes a manobras nor preparamos pianos

de ataque.

Os senhores preparam incurskies?

Sim sr., preparamos incurs5es.
Tambem preparam embuscadas?

Sim sr., tambem preparamos embuscadas.

Os pianos que fazem geralmente provam ser eficientes2

Sim sr., os nossos pianos geralmente provam ser

eficientes.
Os pianos de ataque geraimente sio bem delineados?

Sim Sr. os pianos de ataque geralmente sio bem

deli neados.
E os ataques geralmente sio bem lansados?

Sim sr., os ataques geralmente sao bem lancados.
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4 As tropas inimigas abandonam as suas posic6es?
Sim Sr., as vezes as tropas inimigas abandonam
as suas posicoes:

Elas nao conseguem as vezes replir o ataque?
Sim sr., as vezes elas nao conseguem repelir o ataque.

Quando os senhores lancam a ofensiva, de dia ou de
noite?

As vgzes lancamos a ofensiva de dia, outras vgzes
de noite.

Quando os senhores lancam artificios iluminantes?
Lancamos artificios iluminantes de noite.

Quando as tropas inimigas veen o artificio iluminante,
lancam-se por terra?

Sim sr., quando elas vgem o artificio iluminante,
lancan-se por terra.

As tropas se sujam, quando se lancam por terra?
Sim sr., as tropas se suiam, quando se lancam por
terra.
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EXERCfCIOS DE APRESENTA00

1 Eu peco licenca para entrar nurna sala. 0 senhor pede
licenca para entrar na sala?

Sim sr., eu sempre peg() licenca para entrar numa

sala.
O senhor pede licenca ao professor?

Sim sr., eu peg() ao professor.
O senhor tanbem pede licenca para sair duma sala?

Sim sr., eu tanbem peco licenca para sair duma sala.

Quando o senhor nio tem cigarro, pede cigarro a um
colega?

Sim sr., quando eu nio tenho cigarro, peg() cigarro

a um colega.
O senhor tanbem pede fosforos a um colega"'

Sin sr., as vezes eu peco fosforos a um colega.
Quando o senhor pede um cigarro, o que seu colega diz?

Quando eu peco cigarro a um colega, ele diz
"Pois nao."
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0 que o senhor pede ao empregado dum pOsto de gasolina'
Eu peva ao empregado para por gasolina no tanque.

0 que o senhor pede ao empregado duma cantina'
Eu Deco uma xicara de cafe.

O que o senhor pede ao empregado duma loja?
Eu peg() roupas e sapatos.

0 que o senhor pede ao empregado dum armazem?
Eu peg()

0 que o senhor pede ao garcon dum restaurante?
Eu peco

0 que o senhor pede ao empregado do correio?
Eu peg()

0 pede licenca para entrar na sala?
Sim sr., ele pede licenca para entrar na sala.

21e pede licenca ao coronel?
Sim sr., ele pede licenca ao coronel.

n_e tambem nede ticenca para sair da sa1a'
Sim sr., ele pede licenca para sair da sala.
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Quando o nao tem cigarro, pede cigarro a um

colega?
Sim sr., quando o nao tem cigarro, ele pede
cigarro a um colega.

Pie tambem pede isqueiro?
Sim sr., ele tambem pede isqueiro.

Quando o pede isqueiro a um colega, o que o colega

diz?
Quando ele pede isqueiro a um colega, o colega
diz "Sinto muito. Eu nao fumo".

0 que o pede ao empregado dum past() de gasolina?
Ple,yede ao empregado para mudar o oleo.

O que ele pede ao empregado da cantina?
21eApede .

0 que ele pede ao empregado duma loja?
21e pede .

O que ele pede ao empregado dum armazem?
21e pede .

0 que ;le pede ao garcon dum restaurante?
Ele,yede .

O que ele pede ao empregado do correio?
Pie pede .

3 e eu pedimos licenca para entrar na sala.
Os senhores tambem pedem?

Sim sr., nos pedimos licenca para entrar na sala.
Os senhores pedem licenca ao professor?

Sim sr., nos pedimos licenca ao professor.
Os senhores tambem pedem-licenca para sair da sala?

Sim sr., nos tambem pedimos licenca para sair da

sala.

Quando os senhores nao tem cigarros, pedem cigarros

aos colegas?
Sim sr., quando nos nao temos cigarros, pedimos
aos colegas.

Os senhores tambem pedem fOsforos aos colegas?
Sim sr., nos tanbem pedimos fosforos aos colegas.

Quando os senhores pedem fosforos, o que os colegas

dizen?
Quando nos pedimos fOsforos, nossos colegas dizem

"Aqui estio".
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O que os senhores pedem ao empregado dum pasto de
gasolina?

Nos pedimos ao empregado para
0 que os senhores pedem ao empregado da cantina?

Nos pedimos
0 que os senhores pedem ao empregado duma loja?

Nos pedimos
0 que os senhores pedem ao empregado dum armazem?

Nos pedimos
O que os senhores pedem ao garcon dum restaurante?

Nos pedimos
O que os senhores pedem ao empregado do correio?

Nos pedimos

O e o pedem licenca para entrar na sala?
Sim sr., eles pedem licenca para entrar na sala.

A quem eles pedem licenca?
Eies pedem licenca ao .

Ales tambem Redem licenca para sair da sala?
Sim sr., eles tambem pedem licenca para sair da
sala.

Quando eles nio tem.,cigarro, eedem aos colegas?
Sim sr., quando eles nao tem cigarro, pedem aos
colegas.

Eles tambem pedem isqueiro?
Sim sr., eles pedem isqueiro ou fOsforo.

Quando eles pedem cigarros, o que os colegas dizem?
Quandc eles pedem cigarros, os colegas dizem
"Pois nao".

O que eles pedem ao empregado dum p8sto de gasolina?
Ales pedem

O que eles pedem ao empregado da cantina?
Eies pedem

0 que eles pedem ao empregado duma loja?
Pies pedem

O que eles pedem ao empregado dum armazem?
Lies pedem

0 que eles pedem ao garcon dum restaurante?
Eies pedem

O que eles pedem ao empregado do correio?
Ples peden
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2. Eu ouco muito ben]. 0 senhor ouve bem?
Sim sr., eu ouco muito bem.

O senhor ouve tudo o que o professor diz na aula?
Sim sr., eu ouco tudo o que o nrofessor diz
na aula.

O senhor ouve os avi5es voando?
Sim sr., eu ouco os aviOes voando.

O senhor ouve quando a campainha toca para cone car

as aulas?
Sire sr., eu ouco quando a campainha toca para
comecar as aulas.

O senhor ouve quando a campainha toca para acabar as
aulas?

Sim sr., eu ouco quando a camnainha toca para
acabar as aulas.

O senhor ouve os carros que passam na rua2
As vezes eu ouco os carros que passan na rua.

O ouve ben?
Sim sr., ele ouve bem.

Pie ouve tudo o que o professor diz?
Sim sr., ele ouve tudo o que o professor diz.

O ouve os aviaes voando?
Sim sr., ele ouve os avioes voando.

Ele ouve quando a campainha toca para comecar as aulas?
Sim sr., ele ouve quando a campainha toca para
comecar as aulas.

Ele ouve quando a campainha toca para acabar as aulas?
Sim sr., ele ouve quando a campainha toca para
acaba: as aulas.

Ele ouve os carros que passam na rua?
Sim Sr., ele ouve os carros que passam na rua.

O e eu ouvimos bem. Os senhores ouvem bem?

Os

Os
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Sim sr.,
senhores
Sim sr.,
senhores
Sim sr.,

nos ouvimos bem.
ouvem tudo o que o professor diz?
nos ouvimos tudo o que o professor diz.
ouvem os avi8es voando?
nos ouvimos os aviaes voando.
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3 Os senhores ouvem quando a campainha toca para comecar
as aulas?

Sim sr., nos ouvimos quando a canpainha toca para
comecar as aulas

Os senhores ouvem quando a campainha toca para acabar
as aulas?

Sim sr., nos ouvimos quando a campainha toca para
acabar as aulas.

Os senhore5 ouvem os carros que passam na rua?
Sim sr., nos ouvimos os carros que passam na rua.

O e o ouvem be m?
Sim sr., eles ouvem muito bem.

Pies ouvem tudo o que o professor diz?
Sim sr., files ouvem tudo o que o professor diz.

Pies ouvem os avioes voando?
Sim sr., ties ouvem os aviOes voando.

Pies ouvem quando a campainha toca para comecar as
aulas?

Sim sr., files ouvem quando a campainha toca para
comepar as aulas.

flies ouvem os carros que passam na rua?
Sim sr., eles ouvem os carros que passam na rua.

4 Quando eu you viajar, me despeco de meus amigos.
O senhor se despede dos seus amigos?

Sim sr., quando eu you viajar, me despeco de
meus amigos.

O senhor se despede de seus amigos por telefone?
Sim sr., eu me despeco de meus amigos por telefone.

O senhor tambem se despede por carta?
Sim sr., eu tambem me despeco por carta.

O senhor se despede em pessoa de aiguns amigos?
Sim sr., eu tambem me despeco em pessoa.

O senhor se despede de seus colegas, quando vai para
casa as 4 horas?

Sim sr., eu me.despeco de meus colegas, quando
you para casa as 4 horas.

O que o senhor diz, quando se despede de seus colegas?
Quando eu me despeco de meus colegas, eu digo "Ate
ananha".
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Quando o vai viajar, se despede dos amigos?
Sin sr., quando ile vai viajar, se despede dos

amigos.
ale se despede de alguns amigos por telefone?

Sim sr., ile se despede de alguns amigos por
telefone.

tle tambes se despede por carts?
Sim sr., ele tambes se despede por carts.

Ile tambem se despede es pessoa?
Sim sr., ele tambes se despede em pessoa.

De quais amigos eta se despede es pessoa?
Ele se despede em pessoa dos amigos que moram
perto.

Quando o vai para casa as 4 horas, ele se despede

dos colegas?
Sim sr., quando o vai pars casa is 4 horas,
e1e se despede dos colegas.

0 que ele diz, quando se despede dos colegas?
Quando ele se despede dos colegas, ele diz "Ate
outro dian.

Quando o e eu vamos viajar, nos despedimos de
nossos amigos. Os senhores se despedem de seus amigos,

quando vio viajar?
Sim sr., nos nos despedimos de nossos amigos,
quando vamos viajar.

Os senhores se despedem por telefone?
Sin sr., nos nos despedimos por telefone.

Os senhores timbes se despedem por carts?
Sim sr., nos tambem nos despedimos por carta.

Os senhores tambem se despedem em pessoa?
Sim sr., nos tambem nos despedimos em pessoa.

De quem os senhores se despedem em pessoa?
Nos nos despedimos em pessoa dos amigos que
moram perto.

Os senhores se despedem dos colegas, quando vio pars

casa?
Sim sr., nos nos despedimos dos colegas, quando
vamos para casa.
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Quando o e vio viajar, se despeden des
amigos?

Sin sr., quando ;les vio viajar, se despeden dos
amigos.

Iles se despeden es pessoa?
Sim sr., iles se despedem ea pessoa.

Iles Umbel,' se despeden por telefese,
Sin sr., el es taabea se despeden por telefene.

2les taabem se despedem por carte?
Sin sr., ales tanben se despeden por carts.

De quem ;les se despeden por carts?
Eles se despedem por carte dos amigos clue norm
longe.

0 e o se despeden dos colegas, quando
vio para casa as 4 horns?

Sim sr., ;les se despeden dos colegas, quando
vio pars casa as 4 horas.
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SITUAVO

O Major Taylor foi 1 Drogaria Carneiro comprar artigos
de +oalete. Uma drogaria e uma loja especializada em
remedios e artigos de primeiros socorros; mas, em muitas
drogarias, e posslvel comprar tambem perfumes e artigos
de toalete. Quando o major entra, um caixeiro vem logo 5

atende-lo.

DIALOGO

Personagens: Major Taylor e caixeiro

T Queria artigos de toalete., Eu trouxe uma lista
comigo e nio sei onde esta. 10

C Sabonetes? pasta de dente? locio?

T Sim e tambem um esta4o de viagem.
C Temos muitos. Este e de couro e completo.

T (examinando o contelido) Saboneteira, pinta, pente,
escava de dentes, de unhas, de cabelo, lima 15

C 0 aparelho de barba 4 pequeno mas forte.

T tste .L_asco 4 para locio?
C Sim sr. 0 senhor notou como a tesourinha tem

ponta fins?
20

T Corta bem?
C Deve cortar muito bem.

T Quero tambim um rOlo de esparadrapo e um pacote
de laminas.

C 0 senhor nao precisa algodio e gaze?
-s

T Nicol mas quero um vidro de deodorante. 25
C Muito bem. 0 senhor vai pagar ou quer que ponha

na conta?

T Eu nio tenho conta aqui. Posso pagar em cheque?
C Sim sr., se o senhor tem carteira de identidade.

T Tenho, sim. 30
C Obrigado. 0 senhor pode buscar o pacote na caixa.
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EIERCfCICS

Usar as frases seguintes, modificando -as para que ;le, nos

e eles tambem possam ser exercitados.

1 Quando o senhor vai a uma drogaria, pede ao caixeiro para

the mostrar artigos de toalete?
Sim sr., eu peso ao caixeiro para me mostrar artigos 5

de toatete.
O senhor tambem pede para ver estojos?

Sim sr., eu peso para ver estojos de viagem.

O senhor pede sabonetes?
Sia sr., peso sabonetes.

10

O senhor pede saboneteira?
Sim sr., peso saboneteira.

O senhor pede pinca?
Sim sr., peso pinca.

O senhor pede pente?
15

Sim sr., peso Rente.
O senhor pede escova de dentes?

Sim sr., peg() escova de dentes.
O senhor pede escova de unhas?

Sim sr., peso escova de unhas.
20

O senhor pede escova...de cabelo?

Sim sr., peso escova de cabelo.

O senhor pede lima?
Sim sr., peso lima.

O senhor pede aparelho de barba?
25

Sim sr., peso aparelho de barba.

O senhor pede
Sim sr., peso locao.

O senhor pede um frasco para locio?

Sim sr., peso um frasco para loci°.
30

O senhor pede tesourinha com ponta fina?

Sim sr., peso tesourinha corn ponta fina.

O senhor pede roloAde esparadrapo?
Sim sr., peso rolo de esparadrapo.

O senhor pede laminas?
35

Sim sr., peso liminas.
O senhor pede algodio e gaze?

Sim sr., peso algodio e gaze.
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O senhor pede ao caixeiro para par na conta?
Sim sr., peg() ao caixeiro para air na conta.

O senhor pede ao caixeiro para mandar levar tudo em
sua casa?
Sim sr., pegs) ao caixeiro para mandar levar tudo
em minha casa.

2 Eu me despeco com um abraco.
Como o sr. se despede?
En me despeco com um abraco.

As vezes en me despeco por telefone.
O sr. se despede por telefone?

Sim. sr., eu me despeco por telefone.
O sr. se despede dos seus colegas?

Sim sr., eu me despeco dos melts colegas.
Quando seus colegas se despedem, eles tiram o chapeu?
Sim sr,, eles tiram o chapeu, quando se despedem.

Os srs. se delpediram de seus pais?
Sim sr., nos nos despedimos de nossos pais.

5

10

15

3 Eu nio impeco meus filhos de falar uma outra 1Lngua.
O sr. impede seus filhos de falar uma outra ltngua? 20

Nao sr., nunca impeco meus Mhos de falar UMA outra
iLngua.

O sr. impede seu filho de sair sem paleto?
Quando faz frio, eu sempre impeco meu Mho de sair
sem palet6.

25

O sargento impede os recrutas de fazer Os exercicios?
Nio sr., ele nio impede os recrutas de fazer os exercicios.

O coronel e eu impedimos os alunos de fumar na sala?
Sim sr., o coronel e o sr. impedem os alunos de fumar
na sala. 30

ties impedirfm os srs. de entrar na cantina?
Nio sr., eles nio nos impediram de entrar na cantina.

4 Eu meco a distinc0 antes de atirar ao alvo.
O sr. mede a distancia, antes de atirar ao alvo.
Sim sr., quase sempre meg° a distincia, antes de atirar 35

ao alvo.
O sr. mede a febre com termometro?
Sim sr., el meco a febre com termometro.

O medico tambem mede a. febre com termometro?
,Sim sr., o medico mede apfebre com termometro. 40

Nos medimos o livro com a regua?
Sim sr., nos medimos o liyro com a regua.
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1 O'

Os agentes modem as casas, antes de alugar?

Sim sr., eles sempre modem as casas, antes de alugar.

5 Quando o sr. fala, eu o ougo muito beat.

Quando eu falo, o sr. me ouve beat?

Sim sr., quando o sr. fala, eu o ougo beat.

O sr. ouve seus colegas italianos?
Nao sr., eu nao ougo meus colegas italianos.

O capitio e o sargento o ouvem beat?

,Sim sr., o capita() e o sargento me ouvem berg.

Nos ouvimos os tiros de Fort Ord?
Sim sr., nos °winos os tiros de Port Ord.

0 sargento ouve o que ele quer ouvir?
Sim sr., ele ouve o que tle quer ouvir.

6 Eu perco muito tempo procurando as palavras novas no

dicionario.
O sr. Rerde muito tempo procurando as palavras novas no

dicionario?
Nio sr., eu no perco muito tempo procurando as palavras

novas no dicionario.
O sr. perde teus,lencos?
Sin sr., as vezes eu perco meus lencos.

Onde nos perdemos tempo e dinheiro?
Nos perdcmos tempo e dinheiro em las Vegas.

Onde o sr. perdeu seu relOgi9?
Nio sei onde perdi meu relogio.

5

10

15

20

25
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0 senhor pede ao caixeiro para por na conta?
Sim sr., peso ao caixeiro para por na conta.
senhor pede ao caixeiro para mandar levar tudo em

sua casa?
Sim sr., peg() ao caixeiro para mandar levar tudo
em minha casa.

0 senhor se despede do caixeiro?
Sim sr., eu me despeco do caixeiro.

0 que o senhor diz, quando se despede dele?
Quando me despeco d6le, eu digo "Muito obrigado".
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LE ITURA

NA DROGARIA CARNE IRO

0 Major Taylor foi a Drogaria Carneiro comprar artigos

de toalete. Uma drogaria 4 uma loja especializada em rem14-

dios e artigos de primriros socorros; mast em muitas droga-

rias, 4 possivel comprar tambem perfumes e artigos de

toalete.

1 0 que o Major Taylor foi fazer na Drogaria
Carneiro?

2 0 que 4 uma drogaria?
3 0 que podemos comprar em Algoma drogarias?
4 Podemos comprar artigos de toalete numa drogaria?
5 Podemos comprar perfumes?
6 Podemos comprar remedios?
7 Podemos comprar artigos de primeiros socorros?

Quando o major cbegou i Drogaria Carneiro um caimoiro

veio logo atende-lo. 0 major queria nio so sabonetes,

pasta de dente e locio, coma tambem um estSjo de viagem.

5

A drogaria tinha um otimo sortimento de artigos de toalete

e de perfumes. E]es tambem tinham uns est8jos de viagem 10

importados, completes e por precos medicos. 0 caixeiro

mostrou ao major um estajo de couro muito bonito.
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8 Quem atendeu o Major Taylor na Drogaria Carneiro?
9 0 que o major queria?

10 A Drogaria Carneiro tinha bom sortimento de
artigos de toalete?

11 A drogaria tinha estojos de viagem?
12 Que tins de estojos a drograria vendia?
13 Que estojo o caixeiro mostrou ao major'

0 estajo que o caixeiro mostrou ao major era muito

completo. Tinha saboneteira, pinta, pente, escOva de dentes,

escOva de unhas, escOva de cabelo, lima, aparelho de

barba, tesourinha e um frasco para 0 aparelho de

barba era pequeno, mas parer is forte. A tesourinha tinha

ponta bem fins e cortava muito bem.

14 0 estSjo que o caixeiro mostrou ao major tinha

saboneteira?
15 Tinha sabonete?
16 Tinha pinta?
17 Tinha pente?
18 Tinha esciiva de dentes?
19 Tinha escova de unhas?
20 Tinha esciiiva de cabelo?
21 Tinha lima?
22 Tinha aparelho de barba?
23 Tinha tesourinha?



0 major pediu ao caixeiro um rOlo de esparadrapo e um

pacote de liminas. 21e nio precisava nem gaze nem algodio,

mas comprou um vidro de deodorante.

0 major nio tinha conta na Drogaria Carneiro, por

isso pagou Ludo no momento da compra. 21e pagou ern cheque

e teve que apresentar a carteira de identidade na caixa.

24 0 major comprou um ralo de esparadrapo?
25 0 major comprou um pacote de laminas?
26 0 major comprou gaze?
27 0 major comprou algodio?
28 0 major comprou deodorante?
29 21e comprou um vidro de deodorante?
30 As compras foram pastas na cants?
31 Porque nio?
32 Como o major pagou o que comprou?
33 21e precisou apresentar carteira de identidade?

34 Para que usamos uma saboneteira?
35 Usamos sabonete pare lavar as mios?
36 Usamos pings pax* tirar cabelos?
37 Usamos pente pars pentear o cabelo?
38 Para clue usamos escova de dentes?
39 Para que usamos escova de unhas?
40 Para que usamos escova de cabelo?
41 Para que usamos lima?
42 Para que usamos apareiho de barba?
43 Para que usamos tesourinha?
44 Quando ferimos a mio pomos esparadrapo?
45 Quando usamos gaze?
46 Quando usamos algodio?
47 Quando usamos deodorante?
48 0 senhor usa loci° antes ou depois de fazer

a barba?
49 0 senhor usa apareiho de barba eletrico?

50 0 senhor tem carteira de identidade?
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TRADWAO

Major Taylor had a long list of toiletries to buy.

He went to the "Drogaria Carneiro" where, he knew, he

would be able to buy everything he needed for moderate

prices.

He needed soap, tooth paste, shaving lotion, cotton,

adhesive tape and gauze.

He also asked to see some travelling kits.

The clerk showed him some very good ones. He chose an

imported one, all in leather, because it was complete.

It had everything a person needs: a soap case, tweezers,

comb, tooth brush, nail brush, hair brush, nail file,

a small bottle for lotion or perfume, and a small pair of

scissors with a very fine point.

He paid for everything and left.
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EXERCfCIOS DE APLICAQA0

Um aluno descreveri a situacio da ligio.

2 Um aluno sera o Major Taylor e diri o que faz
nesta licio.

3 Um aluno sera o caixeiro e diri o que faz nesta
licio.

4 Dois alunos representario a situagio da ligio.

5 Dois alunos representario situagio semelhante a

da licio.

6 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Escolha 10 perguntas da leitura e responds -se com
uma frase completa. Grave as perguntas e respostas.

2 Esc revs as perguntas escolhidas e as respostas.
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VOCABULARI 0

APARELHO DE BARBA (o) - shaver, shaving set
BARBEAR-SE, FAZER A BARBA - to shave

ARTIGOS DE TOALETE (o) - toiletries
CAIXA (a) - cashier
CARTEIRA DE IDENTIDADE (a) - I.D. card
COMIGO - with me
CONTIODO (o) - contents
DENTES (o) - teeth
DROGARIA (a) - drug store
ESCOVA (a) - brush

ESCOVAR - to brush
ESPARADRAPO (o) - adhesive tape
ESTOJO (0) - set, kit
FINA, FINO - fine, pointed
FRASCO (o) - flask, small glass
GAZE (a) - gauze
LAMINAS (a) - blades
LIMA (a) - (nail) file
LocAol LOOES (a) - totion(s)
NOTOU (notar, reg.) - he, she,
PASTA (DE DENTE) (a) - (tooth)
PENTE (o) - comb

PENTEAR - to comb
PINQA (a) - tweezers
PONTA (a) - point
PRIMEIROS SOCORROS (o) - first-aid
REMEDIOS (o) - medicine
ROLO (o) - roll
SABONETEIRA (a) - soap dish
SABONETES (o) - toilet soap, fine soap

ENSABOAR - to apply soap
TESOURINHA (a) - small scissors, nail scissors
UNHAS (a) - nails
VIDRO (o) - small glass bottle

L-39

(medicinal)

or plastic bottle

it, you (sing.) noticed
paste
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NCTAS GRAMATICAIS

DESPEDIR, DESPEDIR-SE
IMPEDIR
MBDTR
OUVIR
PEDIR

PERIXR(SE)

These verbs change the last consonant (underlined) intoc in the persons and tenses indicated below.

PEDIR

PRESENT PRESENT
INDICATIVE IMPERATIVE SUBJUNCTIVE

eu peg(' pegsAtu pedes pscasele pede peca peon
nclos pedimos pecamos

ales pedem pecan pact*

Despedir-se is followed by prepositions:

DE Eu me despeco de Maria.
I say goodbye to Mary.

COM Eu me despeco com um abraco.
I say goodbye with an embrace.
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EXERCICIOS DE APRESENTAQA0

1 Eu nao me sento durante as aulas. 0 senhor senta-se?
Sim sr., eu sento-me durante as aulas.

Onde o senhor se senta?
Eu sento-me na cadeira.

O senta-se na cantina?
Sim Asr., ele senta-se na cantina.

Para que ele se senta 1A?
Ile senta-se para tomar cafe.

Os senhores tambem se sentam para tomar cafe?
Sim sr., nos sentamo-nos para tomar cafe.

Todos os alunos se sentam para tomar cafe?
Nao, sr., nem todos os alunos se sentam para tomar
cafe.

5

10

2 Eu nao me levant() para recitar o dialogo.
O senhor levanta-se para recitar o dialogo? 15

Sim sr., eu levanto-me para ecitar o dialogo.
O levanta-se para recitar o dialogo?

Sim sr., ele levanta-se para recital* o diSlogo.
Os senhores levantam-se para recitar o dialogo?

Sim sr., nos levantamo -nos para recitar o dialogo.20
Os outros alunos levantam-se para recitar o diilogo.

Sim sr., Os outros alunos levantam-se para recitar
o diilogo.

A que horas o senhor se levanta de manha?
Eu me levant() is cinco horas.

25

A que horas o se levanta de manhi?
Ple se levanta is seas horas.

O senhor sabe a que horas me levanto de manha?
Nao sr., nao sei a que horas o senhor se levanta
de manha. 30

O senhor sabe a que horas os seus colegas se 1evantam
de manhi?

Nao sr., nao sei a que horas e'les se levantam.

3 Eu barbeio-me tOdas as manhas. 0 senhor tambem se barbe,4
t8das as manhts?

Sim sr., eu barbeio-me tOdas as manhis.
O barbeia-se t8das as manhis?

Sim sr., ele barbeia-se tOdas as manhis.
Os senhores barbeiam-se todos as manhis?

Sim sr., nos barbeamo-nos t6das as manhis. 40

Seus colegas barbeiam-se todos os dias?
Nao sr., gles nao se barbeiam todos os dias.

O senhor sabe a que horas me barbeio?
Nao sr., nao sei a que horas o sr. se barbeia.
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Sabe a que horas os seus colegas se barbeiam?
Nio sr., nao sei a que horas eles se barbeiam.

4 Eu me penteio com o pente.
Com o que o sr. se penteia?

5Eu me penteio com o pente.
Joao se penteia todos os dias?

Sim sr., ele se penteia todos os dias.
O sr. e o se penteiam todos os dias?

Sim sr., nos nos penteamos todos os dias.
10Quando Maria se penteia?

Ela se penteia antes de it a aula.
Porque as mulheres se penteiam devagar?

Elas penteiam-se devagar, porque tem cabelo longo.
O sr. e 9 se penteiam devagar?

As vezes, nos nos penteamos devagar. 15

Quem se penteia com o meu pente?
Acho que o ------ se penteia com o seu pente.

Todas as criancas se penteiam sozinhas?
Nao Sr., Maria e Carlos ainda nao se penteiam sazinhos

5 Eu corto, quando me barbeio. 0 senhor corta-se? 20
Nao sr., eu nao me corto.

O corta-le,quando se barbeia?
Sim sr., ele corta-se todo, quando se barbeia.

Os senhores cortaw-se, quando se barbeiam?
Nao sr., nos nao nos cortamms, quando nos barbeamms.25

Seus colegas cortam-se, quando se barbeiam.
Sim, sr., eles cortam-se, quando se barbeia*?

Com que eles se cortaml
ties cortam-se com a navalha.

Porgne o senhor nao se corta? 30
nao me corto, porque me barbeio com aparelbo de

laminas.

6 Eu despeco-me,de minha espasa, quando Tenho pars a escola.
O senhor tambem se despede?

Sim sr., eu despeco-me sempre de minha esp6sa. 35
O despede -se de sua espasa?

Sim sr., ele despede-se de sua espasa.
Os senhores despedem-se de suas esp8sas?

Sim sr., nos despedimo-nos de nossas espasas.
Todos os maridos se despedem de suas espesas? 40

Nio sr., nem todos os maridos se despedem de suas
esp8sas.

Porque nem todos se despedem de suas elp8sas?
Nem todos se despedem de suas esposas, porque elas
nao se levantam. 45
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7 Eu nio ne perco nas ruas, quando venho para a Escola.
0 senhor perde-se nas ruas?

Nip Sr., eu nao me perco nas ruas.
0 perd-se nas runs de Monterey?

Nio sr., ;le nao se perde nas ruas de Monterey.
Sua espOsa perde-se nas ruas de Carmel?

Sim sr., ela perde-se nas ruas de Carmel.
Os senhores perdem-se em Sio Francisco?

Sim sr., am perdemo-nos ea Sio Francisco.
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.
Suss criancas perdem -se, quando vio pars a escola?

Sim sr., etas perdem-se, quando vio para a escola.
Os filhos do perdem -se, quando vio para casa?

Nio sr.L eles nio se perdem, quando vio para casa.
Porque eles nao se perdem.?

Ales nio se perdem, porque ji nio sio criancas.

Eu nio me acostumo com a navalha de barbs. 0 senhor
acostuma-se?

Nio sr., tatbem vio me acostumo.
0 acostuma-se com aparelho eletrico?

Nio sr., e1e nio se acostuma com aparelho eletrico.
Os senhores acostumas-se a ir ao mesmo barbeiro?

Sim sr., nos acostumano-nos a ir ao mesmo barbeiro.
Seus colegas acostumam-se a fazer a barba todos dias?

Sim sr., eles acostumam-se a fazer a barbs todos os
dias.

Os alunos acostumam -se a tomar cafe nos intervalos?
Sim sr., eles acostumam-se a tomar cafe noi; intervalos.

9 Eu nio me lembro de tudo que estudei. 0 sr. se lembra de
tudo que estudou?

Nio sr., eu nio me lembro de tudo que estudei.
Maria se lembra de Or agua na sopa?

Sim sr., ela lembra-se.
0 sr.,Josta de lembrar-se da guerra?

Nao sr., eu nio gosto de me lembrar da guerra.
Todos lembram-se de trazer os deveres de casa?

Nio sr., eu nio me lembro de traze-lo.
Os srs., se lembram quando choveu aqui pela ultima vez?

Nio sr., ngo nos lembramos.
0 e o se lembram dos nomes de seus amigos?

Sim sr:, eles se lembram dos nomes de seus amigos.
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SITUA9X0

Capitio Silva Lima tinha um Calm barbels° no Rio. Hi
muitos anos tie cortaya o cabelo e fazis a barbs na Bar-
bearia Copacabana. Agora, em Monterey, ale achou um bat
beiro muito bon, mss so para cortar ou aparar o cabala.
0 capitio se barbels em casa. 21e sompre se barbeou con 3
aparelho de barba, max hi algumas stemmas comprou um a
relho elitrico e esti tentando se acostuaar. acha

*p

que a barba as fica too bem feita corm o aparelho tletri
co como con lamina. De duas em duas semanas ;le va.t ao
barbeiro cortar o cabelo. 10

DLALOGO

Personagens: Capita. Silva Lima e Augusto, o barbeiro.

S Entio, o que hi de novo hoje, Augusta?
A Peuca coins. O senhor o que conta?

S 0 mesmo pars variar.
A 0 cabelo nio cresceu muito deata vim!

S Nio? Entail spare *O.
A Muito bem,

S Quero 1mm curto acima das orelhaa e na nuca.
A Tenho uma tesoura nova que spars zuito be*.

S E melhor raspar o pescoco corn navalhal
A Sim sr e o bigode, o senhor quer que

tambim?

S t boa ideia.
A Capitio, o senhor ji se acoottimou MIL

eletrico?

S Main ou mentos: Uma das yantagens a que
user

A Resimente. 0 senhor nio precisa gastar
sabio, pincel e liminaa.

S Isso a yerdade. Beni, Augusto, ate a proximo.

Augusto escova o pescogo c os ombros do
capital) para tirar o cabelo que calu.

nb ac ha?
eu spare

apareiho

nio se pre

dinbeiro eat

L-40
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EXERCfCIOS 40

1 Eu barbeei-me esta manha. 0 senhor barbeou-se esta manhi?
Sim sr,, eu barbeei-me esta manhi.

O barbeou-se esta manhi?
Sim sr., elle barbeou-se esta manhi.

Os senhores barbearam-se esta manhi?
Sim sr., nos barbeamo-nos esta manhi.

Todos os alunos barbearam-se esta manhi?
Nio sr., nem todos se barbearam.

Porque alguns_nio se barbearam?
Alguns nao se barbearam, porque nio tem barba.

Com que o senhor se barbeou?
Eu barbeei-ne com apareiho de liminas.

Com que o se barbeou?
tie se barbeou com apareiho de liminas.

Com que alguns dos seus colegas se barbearam?
Alguns dos me us colegas se barbearam coin navalha.

2 Eu penteio-me de manhi. 0 sr. penteia-se de manhi?
Sim sr., eu penteio -me de manhi.

L-40
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Quando o sr. penteia-se?
Eu penteio-me de manhi.

Eu tambem penteio-me de manhi?
Sim sr., o sr. penteia-se de manhi.

O ------ penteia-se antes do cafe da manhi?
Sim sr., ke penteia-se antes do cafe da manhi.

O sr. e seus colegas sempre penteiam-se depuis Co cafe
da manhi?

Nio sr., nos penteamo-nos antes do cafe da manhi.

Eu e o penteamo-nos com um pente?
Sim Sr., os srs. penteiam-se com um pente.

Mariai se penteou?
Nao sr., ela ainda esti se penteando_
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Quern penteou a menina?
Ninguem, ela ja se penteia sclainha.

O sr. nunca se penteia durante as refeicoes?
Nio sr., nunca me penteio durante as refeicOes.

O sr. penteou-se_hoje?
Nao sr., nao me penteei hoje.

Quern se penteia mais devagar,o sr. ou sua sra?
Eia penteia-se mais devagar.

3 Eu nao we cortei esta manhi. 0 senhor cortou -se?
Nao sr., tambem nao me cortei.

O cortou-se corn a navaiha?
Sim sr., ele cortou-se corn a navalha.

Os senhores cortaram-se corn o aparelho eletrico?
Nio sr., nos nao nos cortamos corn o aparelho eletrico.

Algum aluno cortou-se corn o aparelho de Aminas?
Nio sr., nenhum aluno se cortou corn o aparelho
de liminas.

Alguns alunos cortaram-se corn aparelhos elitricos?
Nao sr., nenhum aluno se cortou corn aparelho eletrico.

Alguns alunos cortaramse corn navaihas?
Sim sr., alguns cortaram-se corn navalhas.

4 Eu me lembro de Sio Paulo. 0 sr. se lembra de
Sim sr., eu me lembro de

Eu ainda me lembro de Sio Paulo?
Sim sr., o sr. se lembra de Sio Paulo.

O se lembra de Texas?
Sim sr., ele se lembra de Texas.

O sr. e o----- se lembram da Europa?
Sim sr., nos nos lembramos da Europa.

Eu e nos lembramos de tudo que aprendemos hi
muito tempo?

Nio sr., os srs. nao se lembram de tudo que aprende ram.
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Os srs. se lembram de dizer ate logo aos seus filhos?
Sim sr., nos nos lembramos de dizer ate logo aos
nossos filhos.

O lembrou-se de trazer a borracha?
Nio sr., ele nio se lembrou de traze-la.

O sr. _se lembra da lisio nimero um?
Nao sr., eu nio me lembro da lisao numero um.

Os srs. se lembram quem foi Shakespeare?
Sim sr., nos nos lembramos quem foi Shakespeare.

Eu e Roberto sempre nos lembramos dos nomes das pessoas? 10
Nic sr., os srs. nio se lembram dos nomes das pessoas.

O sr. lembrou-.se de par gasolina no carro?
Sim sr., eu lembrei-me de por gasolina no carro.

5

O sr. se lembra de (Regina)?
Sim sr., me lembro dela.

O ------ se lembrou de comprar café?
Sim ;le lembrou-se de comprar cafe.

5 Eu levanto-me is 7 horas nos dias
A que horas o sr. se levanta nos dias uteis?

Eu me levanto is 6 horas nos dias

Li

L-40

A que horas eu me levanto?
0 sr. se levanta is 7 horas.

A que horas o se levanta?
Ple se levanta is 7 horas.

A que horas os ars. se levantam nos alojamentos?
Nos alojamentos nos nos levantamos is 5 e 30.

Eu e nos levantamos pars escrever na pedra?
Sim sr., os srs. se levantam pars escrever na pedra.

Para gue o e o se levantam?
Eles se levantam para recitar o dialogo.

Quando o sr. se levanta?
(Me) levanto-me, quando uma sra. se senta a minha mesa.
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Porque o ------ se levantou?
ale se levantou para dizer at logo a

Os srs. se levani5am, quando uma sra. entra na sala?
Sim sr., nos nos levantamos, quando uma sra. entrana sala.

Alguem..se levanta para escreyer no caderno?
Nao, ninguem se levanta para escrever no caderno.

Quando,nos nos levantamos?
Nos nos levantamos no fim das aulas.

3

6 Eu
?
perdi-me em Los Angeles. 0 sr. alguma yes perdeu -se 10li
Nio sr., nunca me perdi

Quern se perdeu em Los Angeles?
0 sr. perdeu-se

tambem se perdeu li? 13Sim sr., he tambem se perdeu

O sr. e sus sra.,ji se perderam alguma vez?
Nao sr., nos nunca nos perdemos.

Eu e nos perdemos ontrm?
Nio sr., os srs. nb se perderam °mien. 20

Onde e o----- se perderam?
ties se perderam em Nova Torque.

O sr. se perdeu, quando chegou ao PresLdio pela primeira
vez?

Sin sr., eu me perdi, quando cheguei aqui pela 25primeira vez.

Se us filhos jaAse perderam alguma yez?
Sim sr, tiles perderam-se uma 'rem.

Onde Maria se perdeuontem?
Ela perdeu-se em Carmel. 30

Porque a-7z chegou Is 8 e meia?
Porque £le se perdeu.
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7 Eu ainda nio me acostumei com aparelho eletrico. 0 senhor
ja se acostumou?

Sim sr., ja me acostumei.

O ji se acostumou?
Nao sr., ele ainda nio se acostumou.

Os senhores acostumaram-se com a navalha?
Nao sr., nos nao nos acostumamos com a navalha.

O sr. acostumou-se a ir ao mesmo barbeiro?
Sim sr., acostumei-me a ir ao mesmo barbeiro.

Seus colegas acostumaram-se a ir ao mesmo barbeiro?
Nao sr., eles nio se acostumaram a ir ao mesmo
barbeiro.

8 Eu sentei-me na cadeira do barbeiro. Onde o senhor se
sentou, quando cortou o cabelo?

Eu sentei-me na cadeira do barbeiro.

O tambem,se sentou na cadeira do barbeiro?
Nao Sr. ele sentou-se em outra cadeira e esperou
pela sua vez.

Os senhores sentaram-se logo na cadeira do barbeiro?
Nao, sr., nos nio nos sentamos logo na cadeira do
barbeiro.

Quando os senhores se sentaram na cadeira do barbeiro?
Sentamo-nos na cadeira do barbeiro, quando chegou
a noasa vez.

Onde os senhores se sentaram, enquanto esperaram pela sua
vez?

Nos sentamo-nos em outras cadeiras da barbearia.

Eu sentei -me, quando cheguei a aula?
Nao sr., o senhor nio se sentou, quando chegou
a aula.

O sentou:se, quando chegou a aula?
Sim sr., ele sentou-se, quando chegou a aula.

Seus colegas sentaram-se, quando chegaram a aula?
Sim eles sentaram-se quando aegaram a aula.
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LEITURA

NA BARBEARIA

0 Capitio Silva Lima tinha um &Imo barbeiro no Rio.

Hi muitos anos,;le cortava o cabelo e fazia a barba na

Barbearia Copacabana. Agora, em Monterey, e1e achou um

barbeiro muito born, mas s6 para cortar ou aparar o cabelo. 5

0 capitio se barbeia em casa. Ale sempre se barbeou com

aparelho de barba, mas hi algumas semanas comprou um apa-

relho eletrico e esti tentando se acostumar. Ale acha que

a barba nio fica tio bem feita con o aparelho elitrico

como com lamina. De duas em duas semanas ile vai ao bar- 10

beiro.

1 0 Capita. Silva Lima tinha um boa barbeiro as
Rio?

2 Como se chauava a barbearia em woe ;le cortava
o cabal.?

3 Ale tambim fazia a barba na Barbearia Copacabana?
4 Ale tea tom box barbeiro em Monterey?
5 Como se chama o barbeiro?
6 ()capita* v21 ao barbeiro cortar o cabelo?
7 0 capitio vai to barbeiro aparar o cabelo?
8 0 capita° vai ao barbeiro fazer a barba?
9 0 capita* se barbeia cos ma aparelho elitrice?

10 a sempre se barbeou con ma aparelho elitrico?
11 1e esta tentando se mcostumar com o aparelho

elitrico?
12 0 capita° gosta de se barbear rim o aparelho

eletrico?
13 ale prefere se barbear com aparelho com lamina?
14 Porque?
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Quando chegou a sua vezvo capita° sentou-se na cadeira

do bareiro. Augusto pas uma toalha nos oabros do capitio,

pars o cabelo nio cair na canisa.

0 cabelo do capita() nio cresceu nuitordesde o Ultimo

corte Augusto disse que nio era preciso corti-lo, bastava 5

apari-lo.

15 0 capitio slatou-se na cadeira do barbeiro logo
que chegou a barbearia?

16 Porqus Augusto porn uma toalha no ombros do
capitao?

17 0 cabelo do capitio cresceu muitoidesde o ultimo
corte?

18 Augusto precisava cortar o cabelo?
19 Bastava apari-lo?

0 Capitio Silva Lima gosta do cabelo ben curto acima das

orelhas e na nuca. Augusto usou uma tesoura nova que ele

tinhale que aparava muito bem. tie raspou a nuca corn a

naval ha, matt nio raspou o bigode; aparou samente. 10

20 0 capitio gosta de cabelo curto ou comprido?

21 Ele gosta de cabelo curto acima das orelhas?
22 Ile gosta de cabelo curto na nuca?
23 Augusto raspou o pescoco do capitio com uma

navalha?
24 tie taiabem raspou o bigode do capitio?
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0 capita() ainda nio se acostumou com o aparelho ele-

trico de barbear, mas ile acha que uma das vantagens do

aparelho eletrico a que nio se precisa usar sabio. Por

isso a pessoa nio gasta dinheiro em sabio, pincel e

laminas.

Quando Augusto acabou de aparar o cabelo do capitio,

escovou o pescoco e os ombros, pars tirar o cabelo que

caiu durante o corte.

25 0 capitao jai se acostumou com o aparelho
eletrico?

26 Qual a uma das vantagens dos apareihos eletricos?
27 Porque Augusto escovou o pescoco e os ombros do

capitio?
28 0 senhor se barbels em casa?
29 Quantas vezes o senhor se barbeia por dia?
30 Quantas vezes o senhor corta o cabelo por mes?
31 Entre um corte e outroro senhor apara o cabelo?
32 0 senhor gosta de cabelo curto?
33 0 senhor faz a barbs. com aparelho elitrico?
34 0 senhor usa navalha pars fazer a barbs?
35 0 senhor usa sabio para fafer a barbs?
3E 0 senhor usa pincel para por sabio no rosto?
37 Que marca e seu aparelho eletrico?
38 Que marca sio as laminas que o senhor usa?
39 Quando o senhor faz a barbs., se corta?
40 Quanto costa um corte de cabelo?



N

EXERCfCIOS DE APLICAQA0

1 Um aluno descreveri a situacio da licio.

2 Lm aluno_seri o Capitio Silva Lima e diri o que rez
nesta licao.

3 Um aluno sera Augusto e dirki o que faz nesta Lica°.

4 Dois alunos representario a situacio desta licio.

5 Dois alunos representario situacio semelhante a
desta licio.

6 Repetir conforme a necessidade.

DEVERES DE CASA

1 Grave as colunas dos nimeros que aparecem nos
exercicios de apresentacio.

2 Escreva dez perguntas com respostas sabre o assunto
da 1icio.
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VOCABULARI 0

ACIMA - above
(se) ACOSTUMOU (acos:;umar-se, reg.) - got used to
APARAR - to trim
AT A PROXIMA - until the next (time)
BARBA (a) - beard
BARBEARIA (a) - bather shop
BARBEIRO (o) - barber
BIGODE (o) - mustache
CORTE (0) - cut
CRESCEU (crescer, reg.) - he, she, it, you (sing.) grew
DECIMO-MA - tenth
DtCIMO-MA PRIMEIRO-RA - eleventh
DACIMO-MA SEGUNDO-DA - twelfth
DESDE - since
PAZIA A BARBA - he, you (sing.) shaved

PAZER A BARBA - to shave
GASTAR DIN BIRO - to spend money
(0) MESMO PARA VARIAR - (the) sane old story
NAVALHA (a) - razor
NONO, NONA - ninth
NOVEMBRO - November
NUCA (a) - nape of the neck
OITAVO, OITAVA eight
OUTUBRO - October
pEscogo (o) . neck
PINCEL, PINCEIS (o) - soft hair brush(es)
QUARTO, QUARTA - fourth
qpINTo, QUINTA - fifth
RASPAR - to shave off
54EA0, SAVES (o) - soap(s)
SETIMO, SETIMA - seventh
SEXTO, SEXTA - sixth
TENTANDO (tentar, reg.) - attempting, trying
TERCEIRO TERCEIRA - third
TESOURA (a) - scissors
TOALHA (a) - towel
ULTIMO, ULTIMA - last
VANTAGEM, VANTAGENS - advantage(s)
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NOTAS GRAMATICAIS

REFLEXIVE PRONOUNS AND VERBS

1 Reflexive pronouns are direct and indirect object pronouns
which refer co 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
SE herself, to or for herself

itself, to or for itself
yourself, to or for yourself

NOS ourselves, to or for ourselves

VOS yourselves, to or for yourselves

SE themselves, 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 (myself) get up
to (te) levantas-te
e'le (se) levanta-se
ela (se) levanta-se
o,sr. (se) levanta-se
nos (nos) levantamo-nos
vos (vos) levantai-vos
eles (se) levantam-se
elas (se) levantam-se
os srs. (se) levantam-se

The S is dropned from the first and second persons plural
levantamo(s), tevantai(s), when the pronoun follows the
verb.

The form, eu me 7.evantolis more common in Brazil; in
Portugal, eu levanto-me.

L-40 24 t



3 (a) SE precedes the reflexive verb after QUE, Qum, QUAL
and derivatives (0 QUE, DE QUE etc.) in affirmative or
interrogative sentences.

L-40

Examples: 0 aluno QUE SE sentou aqui. The student who
(himself) sat here.

QUEM SE sentou Who (himself, herself)
sat here?

(b) After negatives nio, ninguem (nobody) etc.

Examples: 0 aluno NAO SE sentou aqui. The student did
not (himiilirsit here.

ALGUtM SE levantou durante a aula? Did anyone
(himself, herself) get up during the class?

NINGUEM SE levantou durante a aula.
No, nobody (himself, herself) got up during
the class.
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1

Quando eu chego a '!irijo-me ac spar a :cpartamentc.

Quando o sr. chega a Escola, sr. se) a sala de
aula?

Sim sr., cuando eu chego a Escola, cu. (e) dirio-me a
sala de aula.
Nao sr.. quando eu chego a Esc:31a. :ne di ci io
sala de a-tia.

Quando o chega a Escola, gle (se) diricf sala ie iC
aula?

Sim sr., quando e1e chega a Escola, gle (se) dirige-se
a sala de aula.
Ngo Sr., quando &le chega a Escola, 61e ngo se dirige
a sala de aula. 15

Quando o sr. e o chegam a Escola, os srs. (se)
dirigem-se a cantina?

Sim sr., quando nos chegamos a Escola, n65 (nos dirigimos)
(dirigimo-nos) a cantina.
Naq sr., quando nos chegamos I Escola, nos nao nos 20
dirigimos a cantina.

Quando o e o chegam a Escola, tiles (se) dirigem-se
a cantina?

Sim sr., quando Les chegam a Escola, ties (se)
dirigem-se a cantina. 25
Ngo sr., quando tiles chegar a Escola, tiles ngo se
dirigem a cantina.

2

ESQUECER-SE

ILI_EuricamesEmesods mandar encher o tanque de gasolina
do meu carro.

30

0 sr. (se) esquece-se de mandar encher o tanque de gasolina
do seu carro?

Ngo sr., eu nunca me esqueco de mandar encher o tanque
de gasolina do meu carro.

1
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0 (se) esquece-se de mandar ver o Oleo do motor?
Nao sr., gle nunca se esquece de mandar ver o Oleo
do motor.

O sr. e o ,(se) esquecEm-se de mandar ver a bateria?
Nao Sr., nos nunca nos esquecemos de mandar ver a bateria.

O e o ------(se) esquecem-se de mandar ver a pressao
dos pneus?

Nao sr., ties nunca se esquecem de mandar ver a pressao
dos pneus.

NinFuem se esquece que nao ha aulas nos feriados.

Alguem (se) esquece-se que nao ha aulas nos feriados?
Nao sr., ninguem se esquece que nao ha aulas nos feriados.

Alguem (se) esquece-se que ha um intervalo de 20 minutos Is
9 e 50?

Nao sr., ninguem se esquece que ha um intervalo de 20 15
minutos Is 9 e 50.

Alguem (se) esquece ;se que 4 proibido fumar durante as aulas?
Nao sr., ninguem se esquece que e proibido fumar durante
as aulati,

Alguem (se) esquece-se que nao ha aulas nos sabados e domingos? 20
Nao sr., ninguem se esquece que nao ha aulas nos sabados
e domingos.

Alguem (se) esquece-se que os barbeiros nao trabalham nas
segundas-feiras?

Nao Sr., ninguem se esquece que os barbeiros nao trabalham 25
nas segundas-feiras.

10

5

3

LEMBRAR-SE

Joao 4 o aluno que se lembra de tOdas as lic5es que estudou.

O sr. 4 o aluno que se lembra de eddas as lic5es que estudou?
Sim sr., eu sou o aluno que se lembra de todas as liOes. 30

0 e o aluno que se lembra de todos os verbos?
Sim Sr., ele e o aluno que se lembra de todos os verbos.

0 sr. e o sao os alunos que se lembram de tudo?
Sim sr., nos somos os alunos que nos lembramos de tudo.

O e o sao os alunos que se lembram de todos os 35
colegas?

Sim sr., eles sao os alunos que se lembram de todos os
colegas.

2
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Eu (me) lembro-me de tOdas as lic5es que estudei.

Do que o sr. se lembra?
Eu (me) lembro-me de ti3das as licOes que estudei.

Do que o se lembra?
tle (se) lembra-se dos primeiros dias na Escola. 5

Do que,o sr. e o se lembram?
Nos (nos lembramos) lembramonos dos dias do nosso
servico militar.

4

PERDER-SE

IL(112) 2e1E2=meuguando viajo de car-,7o eaig1921.2sc21 10

estradas.

O sr. (se) perde-se, quando viaja de carro e ngo conhece as
estradas?

Sim sr., eu (me) perco-me, quando viajo de carro e nao
conheco as estradas. 15
Ngo sr., eu nao me perco, quando viajo de carro e ngo
conheco as estradas.

O (se) perde-se, quando chega a uma cidade grande
que ngo conhece?

Sim sr., ele,.(se) perde-se, quando chega a uma cidade 20

grande que nao conhece.
Nao sr., elelgo se perde, quando chega a uma cidade
grande que nao conhece.

O sr. e o (se) perdem-se, quando chegam a Los Angeles?
Sim sr,, nos (nos perdemos) perdemo-nos, quando chegamos 25
a Los Angeles.
Nao Sr., nos nao nos perdemos, quando chegamos a Los
Angeles.

O e o (se) perdem-se, quando chegam a Nova
Iorque? 30

Sim Sr., e:les (se) perdem-se, quando chegam a Nova Iorque.
Nao sr., tiles nao se perdem, quando chegam a Nova Iorque.

Ninguem se perde no Presidio.

Quem se perde no Presidio?
Ninguem se perde no Presidio. 35



Quern se perde nesta Divisao?
Ninguem se perde nesta Divisao.

Quern se perde na estrada?
Ninguem se perde na estrada.

Quern se perde na cidade?
Ninguem se perde na cidade.

5

REUNIR-SE

Nos reunimo-nos na cantina todos os dias.

O sr. e 0 (se) reunem-se na cantina?
Sim sr., nos reunimo-nos na cantina todos os dias.

O sr. e o (se) rennem-se fora da sala de aula?
Sim Sr., nos reunimo-nos fora da sala de aula.

O sr. e o ,(se) reunem-se num restaurante na cidade?
Sim Sr., nos rcanimo-nos num restaurante na cidade.

O sr. e o (se) reunem-se no clube dos oficiais?
Sim Sr., nos reunimo-nos no clube dos oficiais.

O sr. e o (se) reunem-se corn os professores?
Sim Sr., nos reunimo-nos corn os professores.

O sr. e o (se) reunem-se corn os seus colegas?
Sim Sr.; nos reunimo-nos corn os nossos colegas.

5

10

15

20

6

SEPARAR-SE

Eu (me) separo-me de minha familia muitas vezes.

O sr. (se) separa-se de sua familia muitas vezes?
Sim sr., eu (me) separo-me de minha familia muitas vezes.

O ------ (se) aepara-se da familia dele muitas vezes? 25
Sim sr., ele (se) separa-se da familia clele muitas vezes.

O sr. e o (se) separam-se de suas esposns? (1)
Sim sr., nos (nos separamos) separamo-nos de nossas espOsas.

O e o (se) separam-se de seus iilhos?
Sim Sr., eles (se) separam-se de seus filhos. 30

Eu nunca me separo de minha familia.

Quern nunca se separa de sua familia?
Eu nunca A2 separo de minha familia.
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Quern nunca se separa de sua senhora?
Eu =Inca me separo de minha senhora.

Quern nunca se separa de seus filhos?
Eu nunca me separo de meus filhos.

Quem nunca se separa de seus pais?
Eu nunca me separo de meus pais.

(1) o verbo separar-se nesta frase ngo indica divOrcio
ou desquite.

5
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DIALOGO

A PATRULHA DE RECONHECIMENTO

0 comandante da companhia quer informacaes sabre
o inimigo que esta do outro lado do rio. 0 lider
dams patrulha de reconbecimento da ao comandante
as informacaes que a patruiha obteve sabre as po-
sicOes inimigas:

.4

1

2

PERSONAGENS: coronel e sargento

C Sargento, a patrulha obteve as informacaes?
S Sim, sr., coronel. Todas as informacaes es-

tio aqui no meu mapa.

C Muito bem. Enti° diga.
S 0 inimigo tem fortificacoes bem preparadas

para defesa.

3 C Voce viu pecas de artilharia?
S $imt sr., vi quatro pecas de artilharia.

4 C Onde estavam as pecas?
S (apontando no mapa de operacaes) Aqui. As pecas

estavam em parapeitos de espaldao e bem aamufladas.

5 C Voce" viu carros de combate?
S Vi seis carros de combate que se dirigiam para

as linhas de frente.

6 C Como sao as estradas nesta montanha?
S Sao mais ou menos boas.

7 C 0 que mais voce viu?
%Emma

S Vi obsticulos contra_-carros em frente dos para-
peitos de espaldio.

8 C Onde foi o seu ponto de reuniao?
S Aqui, a uns cinventa metros do rio.

9 C Que cobertura voas tiveram no pantano?
S Usamos o mato como cobertura contra as vistas.

10 C Muito bem, sargento. Pode ir.
S (Fazendo continencia) Sim, sr., coronel.



L. 41

EXERCfCI OS

1

DIRIGIR-SE

Quando eu chego a San Francisco, eu (me) dirijo-me para
um hotel.

Quando o sr. chega a cidade, o sr. (se) dirige-se para
um hotel?

Sim sr., quando eu chego a cidade, eu (me) dirijo-me
para um hotel.

Quando o chega ao hotel, ale (se) dirige_ se para o
quarto?

Ngo sr., quando Ole chega ao hotel, ale ngo se dirige
para o quarto.

Quando o sr. e o chegam a cidade, os srs. (se)
dirigem-se para uma loja?

Sim sr., quando nos chegamos
dirigimo-nos para uma loja.

Quando o e o acabam de
(se) dirigem-se paraAo carro?

Sim sr., quando ales acabam de
(se) dirigem-se para n carro.

5

10

a cidade 116s (nos dirigimos) 15

fazer compras, ales

fazer compras, files

Chegando a cidade, eu me

Chegando 1 cidade, o sr.
Sim sr., chegando 1 c
um hotel.

Chegando ao hotel, file se
Sim sr., chegando ao
o quarto.

Chegando a cidade, o sr.
uma loja?

Sim sr., chegando a cidade, nos nos dirigiremos
Para uma loja.

Para onde os novos alunos se dirigirgo primeiro?
Primeiro files se dirigirgo a sede do comando.

Durante o intervalo, para onde ales se dirigirgo?
Durante o intervalo, files se dirigirgo a cantina.

As 4 horas, para onde o sr. e o ----- se dirigirgo?
As 4 horas, nos nos dirigiremos para casa.

As 7 e meia, para onde o sr. e o ----- se dirigirgo?
As 7 e meia, nos nos dirigiremos para a Escola.

dirigirei para um hotel.

se diriginl para um hotel?
idade, eu me dirigirei para

dirigiI4 para o quarto?
hotel, ale se dirigira para

e o se dirigirgo para

8

20

25

30

35



2

L. 41

2

ES QUECER -SE

Eu nao me esqueceria de dar o onto de referencia a atrulha.

O sr. se esqueceria de dar o ponto de referencia patrulha?
Nao sr., eu nao me esqueceria de dar o ponto de referencia
1 patrulha.

5O se esqueceria de mostrar o ponto de reunigo a
patrulha?

Ngo sr., e1e nao se esqueceria de dar o ponto de reuniao
patrulha.

0 sr. e o se esqueceriam de mostrar o caminho que a 10patruiha devia,tomar?
Nao Sr., nos nao nos esqueceriamos de mostrar o caminho
que a patruiha devia tomar.

O e o se esqueceriam de inspecionar os uniformes?Nao sr., ties nao se esqueceriam de inspecionar os 15uniformes.
Alguem se esaueceria que aulas nos sabados e domingos?Nao sr., ninguem se esqueceria que nao ha aulas nos

sabados e domingos.
Alguem se esqueceria que os barbeiros nao trabalham nas 2as. 20feiras?

Ngo sr., ninguem se esqueceria que os barbeiros nao
trabalham nas 2as. feiras.

3

PERDER -SE

Os membros de tea patrulha se perdem, quando nao tem umponto de referencia, um mapa ou uma bussola.

Quando os membros de uma patrulha se perdem?
Os membros de uma patrulha se perdem, quando nao tern
um ponto de referencia, um mapa ou uma bussola.

Quando o Sr. se perde numa estrada?
Eu me perco nura estrada, quando nao a conheco.

Quando o sr. e se perdem no mato?
Nos nos perdemos quando nao temos uma btissola.

Quando o se perde num rio?
Pie nao se perde num rio.

a

25

30

35
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Tendo um mapa, eu ngo me perderia nas linhas de frente.

Tendo um mapa, o sr. se perderia nas linhas de frente?
Ngo sr., tendo um mapa, eu ngo me perderia nas linhas
de frenta.

Tendo um mapa, o se perderia nas linhas de frente?
Ngo sr., tendo um mapa, gle ngo se perderia nas linhas
de frente.

Tendo uma bdssola, o sr. e o se perderiam nas montanhas?
Ngo sr., tendo uma bdssola, nos nio nos perderiamos nas
montanhas.

Tendo uma bussola, o e o se perderiam do outro
lado do rio?

Ngo sr., tendo uma bdssola, gles ngo se perderiam do
outro lado do rio.

4

LEMBRAR-SE

Eu me lenbrarei de fazer contingncia 1 bandeira.

O sr. se lembrara de fazer contingncia a bandeira?
Sim sr., eu me lembrarei de fazer contingncia a
bandeira.

O se lembrarA, de fazer continencia a bandeira?
Sim sr., gle se lembrara de fazer contingncia 1
bandeira.

O sr. e o se lembrargo de fazer exame medico?
Sim sr., nos nos lembraremos de fazer exame medico.

O sr. e o se lembrarao de ficar em posicgo de
sentido?

Sim sr., gles se lembrargo de ficar em posicgo de
sentido.

5

REUNIR -SE

Os membros da patrulha se reunirgo do outro lado do rio,
no ponto de reuniio.

Onde o sr. se reunii4 com a patrulha?
Eu me reunirei com a patrulha do outro lado do rio.

10
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Onde o sargento se reunix4 com a patruiha?
Ele se reunira com a patruiha do outro lado do rio.

Onde os membros da patruiha se reunirao?
Pies se reunirao do outro lado do rio.

Onde o sr. e se reunirao com a patrulha?
Ncis nos reuniremos com a patruiha do outro lado do rio.

O se separaria da familia dgle para it
Sim sr., ele se separaria da familia dele para it

O sr. e o se separariam de suas familias para ir ----7
Sim sr., nos nos separariamos de nossas familias para
ir

O e o .1.-- se separariam de suas espOsas para ir ----?
Sim sr., eles se separariam de suas esposas para ir

11
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LE I TURA

A PATRULHA DE RECONHECIMENTO

O comandante da companhia quer informacaes sabre o

inimigo que ester do outro lado do rio. tie manda uma pa

trulha de reconhecimento para fazer o reconhecimento das

posiciies inimigas. 0 comandante mostra no mapa de opera- 5

toes os pontos onde a patrulha vai.

1 0 que o comandante da companhia quer?
2 Onde esta o inimigo?
3 0 que e1e,manda?
4 Para que e1e manda a patrulha de reconhecimento?
5 Onde o comandante mostra os pontos onde a patrulha

vai?

O lIder da patrulha de reconhecimento di as orders aos

seus soldados. tie mostra no mapa o ponto de reuniao, o

ponto de refergncia e o caminho que a patrulha vai tomar.

O ponto de reuniao a importante para uma patrulha poder 10

reunir-se, quando os seus membros perdem-se ou separam-se.

O ponto de refergncia serve para controlar os movimentos

da patrulha.

O lider tambim inspeciona os uniformes e o equipamento

dos membros da patrulha, e diz a cada um para nio fazer barulho. 15

6 A quern o lider da patrulha de reconhecimento di as
ordens?

7 0 que e1e mostra no mapa?
8 0 ponto de reuniao e importante para uma patrulha de

reconhecimento?
9 Para que serve o ponto de reuniao?

10 Para que serve o ponto de referencia?
11 0 que a lider inspeciona?
12 0 que ele diz a cada membro da patrulha?

12
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Os membros da patrulha passam por um pantano e usam o

mato como cobertura contra as vistas. Com o binOculo, o lider

v.; uma estrada que passa por uma montanha, e carros de combate

que se dirigem para as linhas de frente.

13 Por onde os membros da patrulha passam?
14 0 que tiles usam conio cobertura contra as vistas?
15 Com o que o lider ve a estrada?
16 Por onde passa a estrada?
17 0 que ele ve na estrada?
18 Para onde se dirigem os (CC) carros de combate?

0 lider tambem 4 fortificacaes bem preparadas para

uma operacao de defesa. Hi pecas de artilharia camufladas

nos parapeitos de espaldao e obsticulos contra-carros.

tie toma nota de tudo para depois dar essas informacaes ao

oficial comandante.

19 0 que macs o lider
20 Como estao essas fortificacCies?
21 Para que sao essas fortificaOes?
22 Onde ha,pecas de artilharia?
23 Ha obstaculos contra-carros?
24 tie toma nota de tudo?
25 Para que ;1e toma nota de tudo?

26 Porque o oficial comandante quer essas informaccies?
27 0 que fazem as patrulhas de reconhecimento?
28 Os soldados sabem ate onde vio, quando fazem reconhe

cimento?
29 Os soldados sabem ate onde vio, quando fazem acampasento?

30 Que pontos sio importantes para uma patrulha de reco
nhecimento e porque?

31 Explique o que e,um ponto de reunia9.
32 Explique o que e um ponto de referencia.
33 Porque e importante uma patrulha nao fazer barulho?
34 0 que podemos usar como cobertura contra as vistas?
35 Como podemos ver o inimigo de longe?

13



L. 41

36 Carros de combate servem para defesa e ataque?
37 Para que servem pecas de artilharia?
38 Para que servem parapeitos de espaldio?
39 Para que servem obstaculos contra-carros?
40 Quantas patrulhas de reconhecimento uma companhia de

infantaria tem?
41 A marinha tambem faz reconhecimentos?
42 0 Exercito Norte-Americano tern aviaes de reconhecimento?
43 Quantaspecas de artilharia tem uma bateria?
44 Como podemos destruir um parapeito de espaldio?
45 0 que um membro da patrulha de reconhecimento usa

como camuflagem?
46 0 sr. ja fez parte dumo patruiha de reconhecimento?
47 Descreva uma fortificasio bem,preparada.
48 Descreva varios tipos de obstaculos contra-carros.

14
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RECAPITULAcA0

1 Um aluno descreveri a situacio da licio.

2 Um aluno sera o sargento e diri o que faz nesta
licio.

3 Um aluno sera o coronel e dirt o que faz nesta
lido.

4 Dois alunos representario delta limo
usando o vocabulario da licao, mais palavras ja
aprendidas que se prestem para a situacao.

5 Os alunos traduzirio o trecho abaixo.

Li

TRADUcA0

The company commander ordered a patrol across the

river to reconnoiter the enemy's positions.

The patrol leader gave the orders to his men,

inspected their uniforms and equipment. He told each

member not to make any noise. He also showed them the

rallying point, the control point and the course they

should follow.

"If the members of the patrol become separated

they must reassemble at the rallying point. The control

point serves as a means to control the patrol movements,"

he instructed his men.

The patrol followed a swamp and found concealment

in the underbrush.

The patrol leader saw the enemy's movements and

15
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positions through his binoculars. He saw tanks heading

towards the front lines. He also saw well-prepared

defensive fortifications. These were bunkers and camou-

flaged artillery pieces. He reported to the company

commander and gave him all the information he had gathered

TAREFA

1 Escrever dez perguntas com respostas sObre o
assunto da licao

2 Gravar as perguntas e respostas

5
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NOTAS GRAMATICAIS

REFLEXIVE VERBS

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 tanque de
gasolina.
I (myself) forgot to have the gasoline tank filled.

Ele nio se lembrou de comprar ggneros.
He (himself) did not remember to buy groceries.

2 DirZgir-se, may be followed by prepositions A, PARA
(to, towards).

Quando Joio desembarcou
dirigiu-se ao portao.
When John landed at the
the gate.

no aeroporto, 6441e (se)

airport, he walked towards

J replaces G in dirigir-se in the first person singular
present indicative and in all persons of the imperative
and present subjunctive tenses.

Pres. Ind.
Imperative
Pres. Subj.

0 professor
The teacher
Portuguese.

Eu (me) dirijo-me
Dirlja-se
(que) eu me dirija

(se) dirigiu-se aos alunos em portugugs.
(himself) addressed the students in

3 Perder-se, reunir-se, separar-se are followed by
different prepositions according to the elements
which complete the sentence.

Eu(me) perco-me na estrada.
I get lost on the road.

tie (se) perdeu-se ao entrar na cidade.
He got lost upon entering the town.

Note: C replaces D in the first person singular
present indicative and in all persons of
the imperative and present subjunctive
tenses.

17
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Pres. Ind. Eu (me) perco-me
Imperative Perca-se
Pres. Subj. (que) eu me perca

ties (se) reuniram-se na sala de visitas.
They got together in the livingroom.

Os novos alunos (se) reuniram-se com os
alunos da turma que se formou.
The new students got together with the
group which graduated.

ties (se) separam-se sem dizer uma palavra.
They (themselves) separated without saying
a word.

ties (se) separam-se para nio brigarem.
They (themselves) 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 loose

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 esqu6cerei
Eu me esqueceria

The forms esquecer-me-ei and esquecer-me-ia are
seldom used in conversation although commonly
found in literature.

18
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VOCABULARIO

B BARULHO (m.), noise.
BEM PREPARADA/S -DO/S, well-prepared.
BINOCULO (m.) , binoculars, singular in Portuguese, um

binOculo, dois binOculos.
BtSSOLA (f.), mariner's compass, magnetic needle.

C CAIIINHO (m.) , way, route; road, path, trail.
CAMUPLADA/S -Do/s, camouflaged.
CCBERTURA CONTRA AS VISTAS (f.), concealment.
COMANDANTE (m.) , commandant; commander.
COMO (conj.), as, like, similar to.
COMPANHIA (f.), company.
CONTRA, anti, counter; against.
CONTRA-CARROS, antitanks.
CONTROLAR (reg.), to control.

D DEPESA (f.), defense.
DIRfGEM-SE (dirigir, irreg.), pres., you, they go towards;

address.
DO OUTRO LADO, on the other side.

E EQUIPAJIENTO (m.), equipment.
ESPALDAO (m.), emplacement, firing pit.
ESQUECER-(SE) (reg.), to forget.

FAZER 0 RECONHECIMENTO (fazer, irreg.). to reconnoiter.
FORTIFICAOES -cAO (f.), fortifications.

I INFORMAVAS -cAo (f.), informations.
INSPECICNA (inspecionar, reg.), pres., he, you inspect.

L LEMBRAR-(SE) (reg.), to remember.
LfDER (m.), leader.
LINHAS DE FRENTE (f.), front lines.

M MATO (m.), underbrush; woods, forest, jungle.
MONTANHA (f.), mountain.
MOVIMENTOS (m.), movements.

O OBSTACULOS C ONTRA- CARROS (m.) , antitank (s) obstacles.
OPERACAO DE DEFESA (f.), defensive operation.

PANTANO (m.) , swamp.
PARAFEITO (m.), parapet, rampart, window sill.

19
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PARAPEITOS DE ESPALDAO (m.) , bunkers.
PATRULHA DE RECONHPCINENTO (f.), reconnaissance patrol.
PEcAS DE ARTILHARIA (f.), artillery pieces.
PERDEM (SE) (perder, reg.), pres., you, they get lost.
PONTO DE REFERENCIA (m.f.), control point.
PONT() DE REUNIAO (m.), rallying point.

R REFERENCIA (f.), reference.
RECONHECIMENTO (m.) reconnaissance.
REUNIAO (f.), assentlys reunion, meeting.
REUNIR -SE (reg.), to get together.

S SEPARAM-SE (separar, reg.), pres., he, you become separated.
SERVE (reg.), pres., he, you serve, are of use. Para que

servem parapeitoa de espaldio? What for
are bunkers good?

VISTA (f.), sight, vision; the eyes; view, vista, scene.

ExpREs OEs

C COBERTURA CONTRA AS VISTAS (f.), concealment.
CONTRA-CARROS, antitanks.

D DO OUTRO LADO, on the other side.

F FAZER 0 RECONHECIMENTO, (fazer, irreg.), to reconnoiter.

L LINHAS DE FRENTE (f.), front lines.

O OBSTACULOS CONTRA-CARROS (m.) antitank (s) obstacles.
OPERACAO DE DEFESA (f.), defensive operation.

P PARAPEITOS DE ESPALDA0 (m.) , bunkers.
PATRULHA DE RECOGHECIMENTO (f.), reconnaissance patrol.
PEcAS DE ARTILHARIA (f.), artillery pieces.
PONTO DE REFERENCIA (m., f.), control point.
PONTO DE REUNIAO (m.) , rallying point.

20
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APRESENTA00

T:SC DE OR

Pa rte I - Parguntas

Time - 1. Por quanto tempo o sr. estudou portugues?
Estudei portugues por tres meses.

2. Por quanto tempo o sr. estudou geografia?
Estudei geografia por muitos anos.

3. Por quanto tempo o sr. estudou infantaria?
Estudei infantaria por muito tempo.

4. Onde o sr. morava em 1950?
Eu morava em Chicago.

5. Por quanto tempo o sr. morou em Chicago?
Morel em Chicago por dez anos.

Exchange
1. 0 sr. vai trocar seu carro por um novo?

Sim, senhor. Vou trocar meu carro por um novo.

2. Por do1s dOlares o sr. almoca bem?
Sim, senhor. Por dois dOlares eu almoco bem.

3. Por dois dOlares duas pessoas almocam bem?
Em alguns lugares, duas pessoas almocam mais
ou menos bem por dois dolares.

4. Por tres mil dOlares, que carro o sr. pode comprar?
Por tres mil dolares eu posso comprar um Ford.

5. Por quanto o sr. comprou seu carro?
Comprei meu carro por quatro mil e quinhentos
dolares.

For the sake of

1. 0 que o sr. faz por amizade?
Por amizade eu fag() tudo.
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2. 0 que o sr. faz por gratidgo?
Por gratidao eu faco muita coisa.

3. 0 que Paul Revere fez por amor 1 sua /Atria?
ale levou a noticia de que o exercito inimigo
se appximava.
title fez isso por amor 1 sua p6.tria.

4. 0 que muita gente faz por inimizade?
Muita gente comete crime por inimizade.

Thru, By

1. Por onde o sr. entrou na sala hoje?
Hoje eu entrei na sala por esta porta.

2. Por que portgo o sr. entra na escola?
Entro na escola pelo portgo da Rua High.

3. Quando a gente vai a San Francisco passa por
Fort Ord?

Se a gente tomar a Estrada ng 1, passa por
Fort Ord para it a San Francisco.

4. 0 sr. passou pela casa Larkin?
Sim, senhor, eu passei pela casa Larkin.

5. 0 sr. passou pelas casas novas de Bay View Park?
Sim, senhor, eu passei pelas casas novas de
Bay View Park.

Person by whom something is done

1. Por quem foi feito gste livro?
Este livro foi feito pelo professor.

2. Por quem foi feito seu uniforme?
Neu uniforme foi feito pelo alfaiate.

3. Por quem foi feita sua casa?
Minha casa foi feita por um engenheiro.

4. Por quem foi preparado o almko?
0 almoco foi preparado por minha esp8sa.

5. Por quern foi feito o Chevrolet?
0 Chevrolet foi feito pela Companhia General
Motors.
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1. Por que estrada o sr. veio para a California?
Vim para a California pela estrada 66.

2. Por que estrada a gente vai a San Francisco?
A gente vai a San Francisco por varias estradas.

3. Por que ruas o sr. vai para casa?
Vou para casa por varias ruas.

4. Por que ruas o sr. vai ao Clube dos Oficiais?
Vou ao Clube dos Oficiais pela Rua Kit Carson.

5. Por que Estados o sr.
California?

Passei por Texas,

passou antes de chegar a

New Mexico e Arizona.

1. Esta sala 4 iluminada por trgs janelas?
Ngo, senhor, esta sala 4 iluminada por quatro
janelas.

2. Por quantas janelas 4 iluminada s a sala-de-visitas?
Minha sala-de-visitas e iluminada por duas
janelas.

3. Seu carro e acionado por 6 cilindros?
Ngo, meu carro e acionado por 8 cilindros.

4. Sua case. 4 aquecida por dois,aquecedores?
Nac, senhor, minha casa e aquecida por 3
aquecedores.

5. 0 Onibus 4 acionado por um motor igual ao do seu
carro?

Ngo, senhor, o Onibus 4 acionado por um motor
Diesel.

As a result of

1, Joao nao veio hoje por estar doente?
Sim, senhor, Joao nao veio hoje por estar
doente.

2. Pedro nao foi a Nova Iorque por nao ter dinheiro?
Sim, senhor, Pedro nao fci a Nova Iorque por
nao ter dinheiro.
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3. Aciale senhor nao aceitou o cargo por ser muito velho?
E verdade, ele nao aceitou o cargo por ser muito
veiho.

4. Maria nao foi .1 festa por nao ter vestido?
Nero, ela tem muitos vestidos. Ela nao foi a
festa por nao ter um vestido novo.

5. Por que a crianca ester chorando?
Por ter perdido o dinheiro.

Percentage

1. 0 banco paga juros de 4 por cento?
Sim, senhor, o banco paga juros de quatro por
cento.

2. E verdade que Joao ester pagando juros de 10 por cento?
Sim, senhor, Joao ester pagando juros de 10 por
cento.

24
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DIALOGO

0 Sargent° Jones ensina um grupo de radiotelegrafistas.

1. Os serhores sabem como se chama este aparelho?
2. Sabemos, sim senhor. E um aparelho de radio.

3. Sabem como funciona?
4. Sim senhor; mas nao sabemos explicar em portugu.

5. Muito bem. Me perguntem o que nao souberem.

1 ONO -

6. Como se chanam estas,pecas?
7. Sao condensadores, valvulas, fios e pilhas.

8. E como se chama esta parte externa?
9., a caixa, o mostrador, o ponteiro, os botaes e a antena.

10. Para que serve este botao?
11. Para ligar e desligar o radio.

12. E este botao para que serve?
13. Para selecionar ou escoiher as bandas.

14. E este botao que faz mover o ponteiro?
15. Serve para achar as estacaes e sintonizar o radio.

16. E este para que serve?
17. Para regular o volume.

18. Como se fala neste aparelho?
19. Apertando este botao.

20. Pronto. Al8 000 al8 20...

21. Aqui e o 12 000 aqui e o 12 000 over.
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EXERCfCIOS

USO DE PARA

Destination

1. Quando o sr. vai para o Brasil?
Vou para o Brasil em maio.

Purpose

2. A que horas o sr. vai para casa?
Vou para casa as 4 horas.

3. 0 sr. vai a Nova Iorque antes de it para, o
Brasil?

Ngo, senhor, you para Nova Orleans.

4. 0 sr. vai para Nova Orleans com a familia?
Ngo, senhor, minha familia ja foi para
Nova Orleans.

5. A que horas parte o avigo para o Brasil?
Parte as 10 horas da noite.

1. Para quem o sr. da presentes?
Dou presentes para minha familia e para
amigos.

2. Para que o sr. estuda portugue%s?
Para trabalhar no Brasil.

3. Para que o sr. compra, gasolina?
Compro gasolina para o carro andar.

4. Para que o sr. se levanta ce%do?
Eu me levanto cedo para vir a Escola.

5. Para que o sr. compra livros?
Compro livros para le r.

Parte II - 0 aluno fara uma pergunta baseada nas sentencas
abaixo:

1. Por essa razgo nao iremos amanhg.
2. tie ficou doente por comer demais.
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3. Maria ngo comprou o vestido por ngo ter dinheiro.
4. Por causa da neblina o avigo ngo aterrissou.

1. Por min ele fara tudo.
2. As mges,fazem tudo pelos filhos.
3. Pie fara todos os sac rificios pela familia.
4. Os soldados morreram pela patria.

1. A palestra foi feita pelo professor.
2. Esta licao foi feita por aquele aluno.
3. Estes livros foram escritos pelos professOres.
4. Esta casa foi feita pelos engenheiros.

1. Eu irei por esta estrada por ser mais perto.
2. pie passou por aqui Para it ao cinema.
3. Passe pela porta e Tido pelo portao.
4. Passamos por Marina antes de chegar a Forte Ord.

1. Estive em Nova Iorque por duas semanas.
2. ties virgo aqui somente por dois Oias.
3. Morei nesta casa por quatro anos.
4. Moramos no Brasil por muitos anos.

1. Darei a aula pelo Prof. Silva.
2. Ngo troco minh9 vida pela de ningam.
3. Estou fazendo este exercicio por Maria.
4. Comprei o presente por Pedro.

1. 0 barco 4 levado pela corrente.
2. fie foi chamado por telefone e nao pessoalmente.
3. 0 predio foi contruido por meio de contribuicaes..s,
4. As criancas foram educadas por meio de contribuicoes.

Parte III - Perguntas

1. 0 sr. morou em Ohio por muitos anos?
2. Por quanto tempo o sr. esteve em Nova Iorque?
3. Por quantos dias o sr. esteve ausente?
4. 0 coronel estara ausente dos EE.W. por dois ou

tres anos?
5. 0 sr. podera comprar uma casa por $100,00 dOlares?
6. Por quanto o sr. comprou sua casa?
7. Por quanto foi comprada a Louisiana?
8. A major parte das pessoas luta por um ideal?
9. Por que ideal lutou Napolego?,

10. Os soldados dao a vida pela patria?
11. As maes fazem tudo pelos filhos?
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12. Os grandes compositores trabalharam por amor a
arte ou por amor ao dinheiro?

13. Florence Nightingale trabalhou por divertimento
ou por amor ao proximo?

14. Nos entramos na sala pela porta ou pela janela?
15. Para it a Forte Ord o sr. passa por Seaside?
16. 0 sr. vai a Carmel por Pacific Grove ou por

Monterey?
17. 0 sr. vai passar pelo meu escritOrio mais tarde?
18. Suas cartas vao pelo correio da Escola?
19. Quanto esle paga pela casa?
20. Os dividendos da companhia sao distribuidos por

ano ou por semestre?
21. Que juros os bancos pagam geralmente?
22. 0 preco da viagem e porpessoa ou por familia?
23. Os soldados recebem o soldo por quinzena ou por

mess?

24. Por que o aviao chegou atrazado?
25. Por quanto tempo o sr. ainda ficara em Monterey?

Parte IV - Traduza

1. To whom is this gift?
2. The gift is for my mother.
3. What is that for?
4. Tell him to pass by my office.
5. I have several things to give you.
6. They gave me the news by telegram.
7. He went to New York to say good bye to his brother.
8. Go home and enter thru the back door.
9. In order to learn this, one has to go thru many

experiences.
10. I am sure she will do everything for ber family. (X)
11. He wrote to his family and sent the letter by

airmail.
12. The tcaL:her called John to give him the paper.
13. For how much would you sell your car?
14. For how long will you stay here?
15. For when do you need your suit?
16. For whom did you do this?
17. To whom did she write?
18. Did he do it for money or for glory?
19. Did you do this for my sake only?
20. Did you do this for me as a present?
21. I am doing this work in place of John?
22. They sent the money by the bank.
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23. e went to the bank and opened an account for him.They told me not to come tomorrow.
25. To r,,e everything he says is true.
Y.,. Ha sent this present for you.
27. He ::ends his regards to you.
28. Bring the information t^ me.
29 Ithich one for exanple?
30, Work for an ideal and not just for money.

Part(' V - Preencha os espacos vagos.

1. Vamos agora casa.
2. Dona faz tudo filhos.
3. Estes livros sao min.
4. Onten passamos

amigos.
5. Minha Irma" foi
6. Trabalhamos

St Louis ver uns

7. Ela comprou um
aniversario.

8. Passei casas lindas chegar ao hotel.
9. Voce ensinou portugues multo tempo?

10. Compramos um carro otimo preco.
11. Paguei ,CR $5,c0 ----iivro e CR $2,00

cada lapis.
12. Nao iremos estrada do forte, iremos

estrada do sul.

a Europa.
necessidade.

presente voce, seu

")0
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LEITURA

UMA CARTA

Caro Tony,

Parece mentira que sOmente hoje venho responder sua carta.

Para dizer a verdade, nao foi por preguica que no escrevi antes,
foi mais por falta de tempo. la sempre tanta coisa para fazer

que as cartas ficam para serem respondidas. Todos aqui em casa

vac) bem e as novidades sao poucas.

Suas cartas sao lidas e muito apreciadas por todos. Para
nos 4 um prazer lg-las. Vocg sempre tem tanta coisa interessante

para nos contar: lugares por onde passou, amigos que ester fazendo,

projetos para o futuro, conhecimentos que ester adquirindo.

A vida 4 para os mocos! Pela carta que voce escreveu 1

Julieta soubemos que sua bolsa se prolongara por mais seis meses,

isto 4 o prgmio pelos seus esforcos e pela sua aplicacao. As

oportunidades como essas sao raras e nao duram para sempre. Por

isso, aproveite.

NOs todos the mandamos um abraco e the desejamos muitas

felicidades. Escreva sempre que puder.

do irmao amigo
Nelito.

1. Nelito respondeu ,a carta de Tony logo que esta chegou?2. Por que Nelito nao respondeu a carta logo?
3. Nelito ester muito ocupado?
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4. Como vai a familia de Nelito?
5. Nei:0-o tem muitas novidades para contar?
6. Por quern as cartas de Tony sao apreciadas?
7. ties tern prazer em 1g-1as?
8. 0 que Tony,conta em suas cartas para Nelito?
9. A vida e so para os mocos?

10. Como Nelito soube a respeito da bolsa de estudos?
11. 0 que 4 uma bolsa de estudos?
12. E um prgmio pelo qua?
13. E fAcil se obter uma bolsa de estudos?
14. A oportunidade de ter uma bolsa de estudos dura para

sempre?
15. Com que palavras Nelito se despediu na carta?

31



T

TRANSLATION

42

The new Post Office is definitely an improvement in

comparison with the old one. The building is modern and

large and every section within easy reach of the public.

The letters are stamped through a mechanized system.

This same system weighs and checks the right stamp. When

a letter is overweight, the machine refuses it immediately.

Nowadays any window accepts any kind of correspondence;

registration, parcel post, special delivery, and etc.

Nelito wants his letter to arrive very soon and for this

reason he sent it airmail. So, he had to buy ten cents worth

of stamps. Maybe his friend will receive the letter before

his birthday.

Tony's letters are very much appreciated by all because

he always has interesting things to tell; places he visited,

new friends, things he's learning and his plans for the future.

Tony's scholarship will end in six months although he's

trying hard to extend it.

I do hope he gets what he wants.
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GRAMATIC A

POR and PARA

POR and PARA both mean for and by, but in addition each has
many other meanings.

1.. FOR is expressed by POR when it means or refers to:

a. a certain lenght of time

Estudamos por tres meses.
he studied for three months.

b. in exchange for

Por dez dcilares voce almocara como um rei!
For ten dollars you will have lunch like a king!

c. for the sake of

Ple morreu por seu pals.
He died for the sake of his country.

2. FOR is expressed by PARA when it means or refers to:

a. destination

Partimos para o Brasil em maio.
We will depart for Brazil in May.

b. purpose

Estas flOres sao para mamge.
These flowers are for mother.

3. BY is expressed by POR when it means or refers to:

a. means

Entramos pela porta da direita.
We enter the door on the right.
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Note: por + o = pelo por + os = pelos
por + a = pela por + as = pelas

b, a person by whom something is done.

0 exercicio foi feito por Jog°.
The exercise was made la John.

4. BY is expressed by PARA when it refers to:

a. time limit

Estude a licgo para amanhg.
Study the lesson la tomorrow.
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VOCABULARI 0

adquirindo (v. adquirir)
a aplicacao

aproveite (v. aproveitar)
a caixa
a caixa do correio
a caixa postal
os conhecimentos
o correio geral

dera (v. dar)
os esforcos
o formulario
os horarios

iluminado
os impressos
a mala (aerea, maritima)
os mocos
o numero da sorte
os pacotes

parece mentira
por cartas no correio

o porte
a preguica
o premio

prolongara
o recibo
o registro

seguro
os selos

35

acquiring
diligence, hard work
take advantage (command form)
box
mail box
P.O. box
knowledge
Main Post Office
had given
efforts
form
schedules, time tables
lighted
printed matter
airmail, regular mail
young people
the lucky number
packages
it doesn.st seem possible
to mail letters
postal rate
laziness
prize
will he extended
receipt
registration
safe, insurance
stamps (postal)
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1 Professor diz a um aluno:

(aluno) Faca o favor.

Muito obrigado

LicAo 43

Levante-se.
Ande ate a pedra.
Escreva (seu nome).
Leia o que escreveu.
Volte para sua cadeira.
Sente-se.

Professor ou aluno diz a um aluno:

(aluno) Faca o favor.

Muito obrigado

Levante -se
Ande ate a porta.
Abra a porta.

da sala de aula.
Ent re na sala de aula.
Feche a porta.
Volte para sua cadeira.
Sente-se.

Professor ou aluno diz a um aluno:

(aluno) Faca o favor. Levante-se.
Ande ate a pedra.
Escreva os nUmeros de 1 a 10.
Lela os numeros.
Volte para sua cadeira.
Sente-se.

Obrigado

Professor ou aluno diz a um aluno:

(aluno) Faca o favor. Leve seu livro ao (aluno) .

Abra na pagina
Mostre a pa&ina a ele.
Pergunte a ele o que esta

na pigina
Feche o livro.
Volte para sua cadeira.
Sente-se.

Obrigado

3 r-
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2 Praticar os verbos abaixos num exercicio semelhante
ao numero 1.

Andar Pagar
Atravessar Parar
Correr Passar
Descer Pedir
Dirigir-se Perguntar
Esperar Subir

3 Passar as frases seguintes do presente do indicativo
para o imperativo.

Exemplo: Eu chego a Escola Is sete e meia.

CHEGUE a Escola as sete e meia.

CHEGUEM a Escola Is sete e meia.

Eu conto at dez.

Eu entro na sala de aula pela
porta do corredor.

Eu falo portugues.

Eu me sento na cadeira.

Eu tiro o chapeu, quando entro
na sala.

Eu aprendo uma licio por dia.

Eu bebo vinho ao jantar.

Eu COMO pio ao almko.
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Eu escrevo uma carta.
Eu ando pouco.

Eu levo o livro ao capita°.
Eu mostro o livro ao capita°.
Eu abro a porta.
Eu peso trOco ao motorista do anibus.
Eu saio da sala.
Eu sirvo goiabada.

Eu °us° o professar.
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1 J
A

2 J

A

3 J
A

4 J
A

DIALOGO

0 ONI BUS E 0 TAB (1)

Joao sai de casa correndo porque esti atrasa-
do. Perde o onibus das oito e quinze e tem
de esperar o seguinte. Quando o onibus das
oito e quarenta e cinco,chega, Joio entra e
vg um amigo sentado no ultimo banco. Senta-
se perto dele e ambos comecam a conversar.

PERSCNAGENS: Joio, um amigo, motorista

Oli, comp vai essa fOrca?
Bem, e voci?

Vai-se indo. Estou atrasado pars UM2 re-
uniio no banco.
A que horas voce tem de chegar?

Tinha de chegar Is oito e quinze.
Ji sio oito e quarenta e seis!

Terei de tomar um taxi no centro da cidade.
0 onibus da Avenida Campos Sales, passa de
10 em 10 minutos.

5 J Memo, assim chegaria strasado.
A E a esta Nora todos vgm cheios.

6 J

M

7 J

M

Joie chama um taxi; entra e di o
endereco ao motorista.

Leve.p.me ao Banco da
Campos Sales.
Muito bem, senhor.

Am6rica na Avenida

posAlvel, mas quero

rua que tem menos

Guie o mais depressa
chegar sio e salvo.
Entao vamos por esta
trafego.
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Chegando ao banco

8 J Quanto marca o taximetro?
M Cinquenta e sete cruzeiros.

9 J Aqui estao sessenta (:ruzeiros. Guarde o
troco.

M Obrigado, senhor.

(1) anibus - autocarro, taxi - carro ou
automovel de praca (Port.)
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Usando 0

EXERCfcios

a faz-se o exercicio se uinte
Estamos na Estacio a sudoeste

SAIAM da estacio pela porta da Avenida Duque de Caxias.
VIREM para a direita em direcio
ANDEM pela Avenida Duque de Caxias ate o cruzamento com aRua Rui Barbosa.,
VIREM para a esquerda em direcio norte na Rua Rui Barbosa.ANDEM pela Rua Rui Barbosa ate o cruzamento com a Rua 15de Novembro.
VIREM para a esquerda em direcio oeste.
ANDEM pela Rua 15 de Novembro.
ATRAVESSEM a Avenida Campos Sales.
ANDEM pela Rua 15 de Novembro e Avenidaestrada de ferro.
VIREM para a esquerda em diregio sul.
ANDEM ate a esquina da Avenida Duque de

Camases ate a

Caxias.
Onde estamos? Que predio vemos?

EstaAos na escola, na Avenida Cannes.

ABRAM a porta da escola.
SAIAM da escola.
DEScAM a escadaria.
ANDEM pelo passeio da Avenida Duque de Caxias em direcioleste.
ATRAVESSEM a Rua Rui Barbosa.
DIRIJAM-SE para o norte na Rua Rui Barbosa.
PAREM na esquina da Rua Rui Barbosa e Rua Machado de Assis.
VIREM para o oeste e ANDEM pela Rua Machado de Assis atea Avenida Campos Sales.
ESPEREM o sinal abrir.
ATRAVESSEM a Avenida Campos Sales.
ANDEM at a esquina da Rua Machado de Assis e Avenida Campos.

0 que vemos a direita ou ao norte?
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2

Ca alunos fario exercfcios semelbantes procurando
us ar a maior parte dos verbos seguintes:

glyrir levar
andar pagar
atravessar pagar
correr passar
descer pedir
dirigir-se pe rgunt ar
entrar sair
esperar sentar-se
fechar subir
guiar tomar
levantar-se virar
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LEI TURA

0 IBUS E 0 TAXI

Joio sai de casa correndo porque esti atrasado.

Perde o onibus das oito e quinze e tem de esperar o

seguinte que passa as oito e quarenta e cinco. Ele

esti atrasado para uma reuniao no banco e tem de

esperar mesa hora no ponto de parada.

1 Porque Joio sai de casa correndo?
2 Que onibus ele pe rde?
3 Que onibus ele tem de esperar?
4 A que horasApassa o onibus seguinte?
5 Para o que ele esti atrasado?
6 Quanto tempo ele tem de esperar o onibus?
7 Onde ele tem de esperar.

Finalmente o onibus chega. 0 motorista pira o

onibus perto do passeio. Joao entra eve um amigo

no Ultimo banco, senta-se perto ale e ambos comecam

a conversar.

8 Onde o motorista pira o onibus?
9 Onde Joao entra?
10 Quem ele ve?
11 Onde o amigo esti?
12 Onde Joao se senta?
13 0 que ambos fazem?

Quando 0 onibus chega ao centro da cidade, Joao

se levanta do banco, desce e se dirige para a rua onde

poderi tomar o outro onibus qve passa de 10 em 10 mi-

nutos, mas sempre vem cheio.

14 0 que Joao faz, quando o onibus chega ao
centro da cidade?
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15 tie desce do onibus?
16 Para oxide ele se dirige?
17 Porque ele se dirige para
18 Quando o onibus passa?
19

Quando
onibus sempre vem cheio?

Enquanto anda pelo passeio, Joio p6e as mios nos

bolsos, pois esta frio. Alguns pedestres andam pelo

passeio, enquanto outros param para ver as vitrinas

das lojas. Numa vitrina hi vestidos, ternos (1)

e sobretudos. Numa outra, Joao ve uma maquina foto-

p4fica e material fotogrifico que e'le quer muito

comprar.

5

20 Onde Joio anda?
21 Porque ele p6e as mios nos bolsos?
22 Onde andam alguns pedestres?
23 Porque outros pedestres param?
24 0 que ha numa vitrina?
25 E numa outra?
26 0 que Joio quer muito comprar?

A esta hora ainda nio hi muito trifego de

pedestres ou velculos no centro da cidade. As

ruas e avenidas sio largas e tem sinais para o 10

contr8le do trifego. Os veiculos passam, quando o

sinal fecha para os pedestres. Quando o sinai abre

para os pedestres, Joio atravessa a rua.

27 A esta hora hi muito trafego de pedes-
tres ou velculos?

28 Como sio as ruas e avenidas?
29 As ruas e avenidas tem sinais semaf6ricos?
30 Para que servem os sinais semaforicos?
31 Quando os velculos passam?
32 Quando os pedestres atravessam a rua.

(1) fatos (Port)

4 5
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Joio pergunta a um guarda em que direcio deve it

para tomar o onibus que o levari ao banco. Esse onibus

passa muito longe de onde ele esti, por isso ;le resolve

tomar um taxi. Joao toma o taxi e diz o endereco ao

motorista. tie tambem pede ao motorista para guiar o

mais depressa possfvel, mas quer chegar sio e salvo.

33 0 que Joio pergunta a um guarda?
34 0 ore Joio quer fazer?
35 0 onibus passa perto de onde ele esta?
36 0 que ele resolve fazer?
37 0 que Joio toma?
38 0 que ele diz ao motorista?
39 0 que ele pede ao motorista?
40 tie quer chegar sio e salvo?

As nove horas o taxi chega ao banco. 0 banco

fica na parte da cidade onde se encontram os maiores

predios e arranha-ceus. Joio paga o motorista, desce

do taxi, atravessa a calcada e sobe a escadaria para

entrar no banco.

41 A que horas o taxi chega ao banco?
42 Em que parte da cidade Lica o banco?
43 Joao paga o motorista?
44 tie desce do taxi?
45 0 que ele atravessa?
46 0 que ele sobe?
47 Onde ele entra?

48 0 sr. nunca sai de casa correndo?
49 0 sr. nunca perde o onibus?
50 Quando o sr. perde um onibus, tem de es-

perar outro?
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51 Onde se espera o Onibus?
52 Onde os motoristas param os Onibus?
53 Por que porta o sr. entra num onibust

pela da frente ou pela de tress?
54 Em que bancos o sr. se senta, nos da frente

ou nos de tress?
55 Por que porta o sr. desce dos cinibus?
56 Os onibus em Monterey sempre vem cheios?
57 Os onibus que atravessam o Presidio, passam

de 15 em 15 minutos?
58 Os soldados descansam de 50 em 50 minutos?
59 A rua onde o sr. mora tem passeios?
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RECAPITULAcA0

1 Quatro alunos serao respectivamente Joao, o amigo,
o motorista do taxi, o motorista do onibus e dirao
o que fazem nesta lick.

2 Um aluno fari um resumo da tdituacao do diilogo e
da leitura ou varios alunosjarao o exercicio,
dividindo-se o tempo entre eles.

3 Repetir a parte 1 na forma de interpretacao sendo
que am aluno diz o que faz em frases curtasl, em
ingles, e outro aluno traduz para o portugues.
Variar o exercicio fazendo-se versao.

TAREFA

1 Responder 5 perguntas da leitura.

2 Gravar as perguntas e respostas.

3 Fazer um resumo da licao.

4 Gravar o resumo;
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NOTAS GRAMATICAIS

IMPERATIVE

1 The imperative or command form is the tense used
to give orders and to make requests.

2 The endings of the imperative of the regular verbs
are:

1st Conj. 2nd Conj. 3rd Conj.

3rd pers. sing. E A A
3rd pers. pl. EM AM AM

3 FECHAR CORRER SUBIR
(to close) (to run) (To climb, go up)

3rd pers. sing. feche corra suba
3rd pers. pl. fechem corram subam.

4 New verbs used in this lesson and their imperative
forms:

ATRAVESSAR DESCER GUIAR PARAR
(to crosi) TITITT5ne TT5 to stop)

or go drive)
down)

3rd peru. sing. atravesse desca guie pare
3rd pers. pl. atravessem descam guiem. parem
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VOCABULARIO

A ARRANHA-CEUS (m.), skyscrapers
ARRANHA (arranhar, reg.,), pres., he, you scratch,

(as with nails or claws); scrape.
ATRASADO-DA, late, tardy; backward.
ATRAVESSA (atravessar, reg.), pres., he, you cross

over, pass over, traverse.

B BANCO (m.), any kind of bench, seat or pew; a
commercial bank, bank building.

C CEUS, skies; heavens.
CHEIO -A, crowded; full,
COMO VAI ESSA PORgA, How
CORRENDO (correr, reg.),

D DEPRESSA, fast, quickly.
DESCE (descer, irreg.), pres., he, you go down,

come down; descend.
DIREcA0 (f.), direction.

ESCADARIA (i.), stairway, staircase; flight of stairs;steps.

E

F

filled.
are you?
running.

FECHA (fechar, reg.), pres., he you close
in, down) ; shut (up, in, down); lock

FORQA (1.), force, strength, power; vigor,
FCTOGRAFICA -CO, photographic.

G GUIE (guiar, reg.), imperative, drive
GUIE 0 MAIS DEPRESSA POSSfVEL, drive as fast as

possible.

(up,
(up, in).
energy.

L LARGAS -GOS, broad, wide; ample.

M MAQUINA FCTOGRAPICA (f .), camera.
MESMO ASSIM, just the same; just so.
MOORISTA (m., f.,), driver

P PARA (parar, reg.), pres., he, you stop.
PARADA (f.): stopping place (as for bus or street-

car); stop, halt.
PASSEIO (m.), sidewalk, walk, path, also CALQADA.
PEDESTRES (m.,f.), pedestrians.
PONT° DE PARADA (m.), stopping place (as for bus

or streetcar).
POIS, because
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Q QUANTO MARCA?, How much does (it) register?

R RESOLVE (resolver, reg.), pres., he, you decide;
solve.

S SAO E SALVO--SA E SALVA, safe and sound.
SINAL SEMAFORICO (a), signal lights; semaphoric

signal.
KOBE (subir irreg.), pres., he, you climb (the

stairs), go up.

T TAXfMETRO (m.) , taximeter.
TRAFEGO (m.), traffic.

VAI-SE INDO (ir, irreg.), so, so.
VEfCULCS (m.) , vehicles.

4. \TEM CHEIOS, (are) coming loaded, full.
VESTIDOS (m.), women's dresses, gowns; garments.
VITRINAS (f.), show windows; glass showcases.

II

a

EXPRESSOMS

A ARRANHA-CAUS, skyscrapers.

C COMO VAI ESSA FORcA?, How are you?

G GUIB 0 MAIS DEPRESSA POSSfVEL, drive as fast
as possible.

M MAQUINA FCTOGRAFICA (f.), camera..
MESMO ASSIM, just the same; just so.

p PONTO DE PARADA, stopping place (as for bus or
streetcar).

Q QUANTO MARCA? How much does (it) register?

S SAO E SALVO-SA E SALVA, safe and sound.
SINAL SEMAFORICO, signal lights; semaphOric signal.

VAI-SE INDO, so, so.
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INF ORMAcA0 HISToRICA

MANUEL FERRAZ DE CAMPOS SALES, estadista brasileiro,

32 presidente da Reptiblica de 1898 a 1901.
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APRESENTA00 DA GRAMATICA

I a) Exercitar oralmente e mostrar as mudancas ortograficas
que ocorrem nos verbos da pagina 13.

b) Passar os verbos em letras maiiisculas do presente do
indicativo para o singular e plural dc imperativo.

Exemplo: Eu DOU o livro a
0 sr. DEU o_livro a

.,Nao sr., nao DEI o livro a
Entao, DE o livro a

DOU a maquina fotografica a Joao.
DOU o endereco ao motorista.
DOU uma gorgeta ao motorista.

ESTOU aqui de tarde.
Nio ESTOU la amanha.
ESTOU bem preparado para a aula.

PONHO o chinelo perto da cama.
PONHO o roupao em cima da cama.
PONHO o sobretudo porque esta frio.

VOU ao banco de taxi.
VOU ao centro da,cidade de 6nibus (autocarro).
VOU ao arranha-ceus.

WERO sentar-me no banco.
QUERO atravessar a rua.
QUERO chegar sao e salvo.

SEI ond&' e o ponto de parada.
SEI quanto marca o taximetro.
SEI as ultimas informac5es.

SOU forte.
SOU o primeiro d2 fila.
SOU o ultimo da fila.

es.

2 ApOs o professor ler, o aluno repetira as frases completas
no plural.

Va ao Forte de Santa Maria.
Apresente-se ao Capt. Pereira na sede do comando.
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Faca o exame medico.
Entre na fita para receber o equipamento.
Saiba limpar o foul.
Fique em posicao de sentido.
Faca continencia 1 bandeira.

Leia a licao sabre Portugal.
Diga qual e a capital de Portugal.
Diga quaffs sio as principais fontes de renda de Portugal.
Saiba quantas sio as provincias de Portugal.

Convide o para jantar.
Reserve uma mesa no restaurante.
Leve o ao cais dos
Escolha os pratos no menu
Saiba qual e o peixe..mais
Pe salada de camarao.
Ee uma gorgeta ao garcon.
Pague na caixa.

Faca os exercicios de ordem unida.
Acerte o passo.
Va ao acampamento.
Ponha o capacete.
Carregue a mochila.
D4 o cantil ao amigo.
Arne a barraca.
Durma.

pescadores.
(na ementa).
fresco.

3 ()professor ou um aluno diz a outro aluno:

Faca o favor. Levante-se
Pegue,seu livro.
Va ate a cadeira do
De o livro ao
Peca o livro ao
VA para sua cadeira.

QUEIRA se sentar.

Faca o favor. Levante-se,
Pegue,seu chapeu.
Va ate a cadeira do
Dg o chapeu,ao
Psca o chapeu ao
Va para sua cadeira.
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QUEIRA se sentar.

Faca o favor. Lsvante-se.
Va ate a cadeira do
Tire sua carteira de dinheiro do
bolso ou tire o dinheiro do bolso.
Placa troco ao
De a nota (a moeda) ao
Ponha a carteira no bolso ou o
dinheiro no bolso.
Va para sua cadeira.

Queira se sentar.

4 0 aluno far frases completas usando os verbos no imperativo
e o vocabulario de acordo com as situaciks abaixo.

Exemplo:

IR
DAR
ESPERAR
VOLTAR

IR
LEVAR
MANDAR
COMPRAR
MANDAR

IR
ESCOLHER
COMPRAR
POR

IR
ESCOLHER
EXPERIMENTAR
COMPRAR
PAGAR

NA SEDE DO COMANDO

VA 1 se de do comando.
DE esta carta ao Capt. Pereira.
ESPERE a resposta.
VOTE depressa.

NO CORREIO

correio.
pacote e cartas.
pacote pela mala comum.
selos aereos.
cartas pela mala aerea.

NO ARMAZ.EM

armazem
um bout psdaco de carne.
outros generos.
conta.

NA SAPATARIA

sapataria.
sapatos e chinelos.
sapatos e chinelos.
cordoes e graxa.
nota de 20 deaares.
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IR
VER
EXPERIMENTAR
SABER
PAGAR

IR
PEDIR
VESTIR
ESCOLHER

CASA DE MoVEIS

casi de mOveis.
mobilias de sala e quarto.
poltronas e camas.
preco.
prestacoes.

LOJA DE ARTIGOS PARA HOMENS

loja de artigos para homens.
ternos leves.
ternos.
camisas.

L. 44
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DIALOGO

A CIDADE E ARREDORES

Joao conversa sabre Rio Branco com um amigo que acaba de chegar

a esta,cidade. Os dois veem num mapa da cidade os lugares onde

Joao ja esteve.

PERSONAGENS: Jogo e amigo

1 A Onde fica gste parque?
J Perto daqui. Tem uma bonita fonte, Lvores e flares.

2 A Isto acui 4 outro parque?
J Ngo. uma praca onde se encontra uma estStua do

Duque de Caxias.

3 A As ruas que saem desta praca sgo bem estreitas.
J Mas as avenidas sao largas.

4 A Vocg notou os novas postes de,iluminacgo das avenidas?
J Sim, a iluminacao de noite e otima.

5 A Esta avenida vai at a colina?
J Sim, vale a pena ver a vista de cima da colina.

6 A Esta e a eon'te sabre o lago, nao e?
J Sim. Voce ja viu o lago?

7 A Ainda nao. Vamos la domingo ver o par do sol.
J Muito bem. Eu the dou uma carona. Quer?

8 A Muito obrigadot mas prefiro ir na minha motocicleta.
J Cuidado para nao receber outra multa.

9 A Vocg ja sabe da multa?
J Celia me disse que voce guiou a 45 MPH (milhas por hora)

numa zona de 25 MPH.

10 A E atropelei um gato.
J Onde foi que voce atropelou o gato?

11 A Num cruzamento de estrada de ferro perto do piirto. (1)
J Coitado do gato, nao teve sorte!

12 A Realmente. Bem, preciso ir.
J At logo.

(1) caminho de ferro, Port.
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EXERCfCIOS DA GRAMATICA

1 0 QUE 0 SENHOR DIRIA PARA UM AMIGO

DAR uma carona ao senhor?
DE. -me uma carona, faca o favor.

DAR umApasseio pela cidade?
DAR flores A esposa?
DAR a motocicleta pars o senhor?
DAR a maquina fotografica ao senhor?

ESTAR no parque?
ESTAR no cruzamento?
ESTAR na estacio de estrada de ferro (caminho

de ferro)?
Nio ESTAR zangado?

IR a cidade de bonde (eletrico)?
IR 1 cidade de onibus (autocarro)?
IR pescar no lago?
IR ver o por do sol?
IR morar nos arredores da cidade?

SABER onde fica a estacio?
SABER onde fica a plataforma ntimero 3 ?
SABER onde fica o balcio de jornais e revistas?
SABER onde fica o carro-restaurante?
SABER onde fica a estacio seguiiite?.

POR uma carta no correio?
POR dinheiro no banco?
POR a bicicleta na garagem?
POR o chapeu?
POR o despertador para tocar?

Nio POR o bra5° para fora da janela do trem (1)?
POR o espelho na parede?

REPETIR NO PLURAL

(1) combOio, Port.
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- 2 0 QUB 0 - DIRIA PARA SEU FILHO

D

11

11

11

11

11

.

SER um bom aluno?
SER o primeiro da classe?
SER um bom lider?
SER cavalheiro?
SER junto?
SER um bom motorista?

E PARA DOIS FILHOS?

3 0 QUE 0 SENHOR DIRIA, QUANDO DESEJA MAIS TEMPO?
HAJA mais tempo.

dinheiro?
sinais semafOricos?
trens subterrineos?
cruzamentos?
arvIres?
estatuas?
fontes?

4 Apcis o professor ler cads grupo de ordens, o aluno
repetira no singular ou no plural conforme o caso:

CARREGUE o fuzil.
FAA pontaria no alvo.
ATIRE no alvo.
ACERTE no alvo.

ACERTEM o passo.
MARCHEM a passo acelerado.
LANCEM as granadas.
CAVEM as covas-abrigos.

SAIA daqui as 5 horas.
FAgA o menos barulho possivel.
Nio ATIRE com fuzis.
VEJA o ponto de referesncia.

ISGAM esste caminho.
ANDEM com cuidado.
USEM cobertura contra as vistas.
FAQAM um reconhecimento completo.
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PASSE por este ponto.
TOME nota de tudo que ve.
ATRAVESSE este pantano.
ESTEJA no ponto de reuniao as 9 horas.

5 Usando o mapa da pAgina 54, facam-se exercicios com
os verbos:

abrir
sair
descer
andar
seguir (em frente)

parar
atravessar
virar
subir
entrar

LEI TURA

A CIDADE E ARREDORES

Joao estA morando em Rio Branco hA pouco tempo. Todos

os domingos e1e dA um passeio a 134 para conhecer a cidade.

Sua esp8sa nao gosta de andar, por isso fica em casa.

No primeiro doming() Joao foi at um parque que fica perto

de sua casa. LA e1e se sentou num dos bancos para descansar.

No centro do parque hA uma fonte e dos lados bonitas Arvores

e flOres.

Nao muito longe do parque hA uma praca onde se encontra

uma estAtua do Duque de Caxias.

1 Joao es.tA morando em Rio Branco hA muito tempo?
2 0 que ele faz todos os domingos?
3 Porque e1e da o passeio a p4?
4 Porque a eseasa de Joao fica em casa?
5 At onde Joao foi no primeiro domingo?
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6 Onde ele se sentou?
7 0 que ha no centro e dcs,lados do parque?8 Onde se encontra uma estatua do Duque de Caxias?

Outro domingo Joao deu um passeio pelo centro da cidade.

No centro da cidade ha ruas estreitas e avenidas largas. Nos
passeios ha poster de iluminacao.

Os pedestres atravessam as ruas nos cruzamentos. Onibus,
bonder, carros, caminhaes e bicicletas passam pelas ruas. (1)

9 Onde Joao deu um passeio outro domingo?10 Como sao as avenidas e ruas do centro da cidade?11 0 que ha nos passeios?
12 Onde os pedestres atravessam as ruas?
13 Que velculos passam pelas ruas?

Domingo atrasado Joao subiu uma colina para ver a cidade.

A vista das montanhas ao longe, dos predios do centro da cidade

e da ponte s8bre o lago era muito bonita. No lago havia barcos
e pessoas pescando.

14 Quando Joao subiu uma colina para ver a cidade?15 Como era ,,,a vista de cima da colina?16 0 que Joao viu de cima da colina?17 Como sap os predios do centro de uma cidade grande?18 Para que serve uma ponte?
19 Havia barcos no lago?
20 Havia pessoas pescando no lago?

Domingo passado Joao andou por uma estrada nos arredores
da cidade at o pOr do sol. Como jA, estava cansado, pediu uma
carona a um rapaz numa motocicleta. 0 rapaz deu uma carona a
Joao, e durante a viagem subiu uma colina a 45 milhas por Nora
numa zona de 25 MPH. Um gato quis atravessar a estrada em

frente da motocicleta. 0 rapaz nao viu o gato e atropelou-o.
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Coitado do gato! Um guarda mandou o rapaz parar a motocicleta

e deu-lhe uma multa.

(1) Onibus - autocarro, bondes - eletIlcos, Port.

21 Por onde Joao andou domingo passado?
22 Por onde passa essa estrada?
23 At quando ele andou nos arredores da cidade?
24 Porque ele pediu uma carona?
25 0 rapaz guiava um carro?
26 0 rapaz deu uma carona a Joao?
27 A quantas milhas por hors o rapaz subiu uma colina

numa zona de 25 MPH ?
28 0 gato quis atravessar a estrada?
29 0 rapaz atropelou o gato?
30 Quern mandou o rapaz parar a motocicleta?
31 0 que o guarda deu ao rapaz?

Ontem Joao resolveu ir ate o pOrto de trem subterrgneo.

A estacgo subterrgnea fica perto de sua casa. tie desceu a

escadaria e esperou o trem na plataforma da estacao.

Quando chegou a estacao do pOrto, Jogo desceu do trem,

subiu a escadaria, e comprou um jornal no balcgo de jornais e

revistas. Enquanto andava pelo cais do pOrto, viu um grande

navio que partia.

Jogo teve de esperar um trem passar por um cruzamento de

estrada de ferro no pOrto, por isso perdeu o trem subterrgneo

que queria tomar para voltar para casa. Teve de tomar o seguinte,

e chegou atrasado em casa. Sua espOsa estava zangada, pois nio

sabia onde Jogo estava. Coitado do Joao ! (1)

32 Onde Joao resolveu ir ontem?
33 tie foi a p4?
34 A estacao subterrgnea fica longe de sua casa?
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35 Joio desceu a escadaria?
36 Dade ele esperou o trem?
37 tie desceu do trem?
38 tie subiu a escadaria?
39 Dade ele comprou o jornal?

(1) estrada de ferro - caminho de ferro, Port.
trem - combSio, Port.

40 0 que Ale viu enquanto andava pelo cais do parto?41 0 que ele teve de esperar?
42 Ile chegou atrasado em casa?
43 Porque sua esposa estava zangada, quando 81e chegouem casa?
44 0 sr. ji deu um passeio por Monterey?
45 0 sr. deu um passeio a pe ou de carro?
46 0 jardim de sua casa tem bancos, irvores e flares?47 San Francisco tem muitos parques e pragas?
48 As ruas de San Francisco sio estreitas?
49 As avenidas sio largas?
50 HA postes de iluminagio no Presidio?
51 Onde os pedestres atravessam as ruas no centro da

cidade?
52 Em queoparte da rua os pedestres andam?
53 Que velculos passam pelas ruas duma cidade?
54 Nos estamos numa colina?
55 0 sr. sobe e desce esta colina a pe?
56 Sua casa fica nos arredores ou no centro de Monterey?
57 0 sr. cif caronas?
58 0 sr. ja recebeu uma multa?
59 Monterey tem trees subteraneos?
60 0 porto,de Monterey e muito grande?
61 0 sr. ja deu um passeio pelo cais de Monterey?62 Quando seus filhos chegam tarde em casa, o sr. fica

zangado?

RECAPITUIAVO

1 Alunos serio Joio e dirio o que 81e faz nesta licio.

2 Um aluno seri o amigo e diri o que faz nesta licio.

3 Alunos contario a licio seguindo os 9uadros da Situacio
Bisica B-3, 4, 5, variando a descricao com os verbos nos
tempos do presente, passados e futuro.
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TARIFA

1 Escreva dez perguntas com respostas s8bre a licio.

2 Grave as dez perguntas e respostas.

3 Faca um resumo da licio.

4 Grave o resumo.

NaTAS GRAMATICAIS

INFINITIVE IMPERATIVE

4th Conjugation

1 PORI to put 3rd. pers. sing. PONHA
3rd. pers. pl. PONHAM

2 The following verbs have irregular imperatives:

DAR, to give 3rd pers. sing. DE
3rd pers. pl. DEEM

ESTAR, to be ESTEJA
ESTEJAM

HAVER (there) to be HAJA (1)
HAJAM

IR, to go vA
vAo

QUERER, to want

L. 44

QUEIRA (2)
QUEIRAM

SABER, to know SAIBA
SAIBAM

SER, to be SEJA
SEJAM

Examples: PONHA a carta no correio.
Mail the letter.
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DEEM-me uma carona.
Give me a ride.

ESTEJA na estacio Is 10 horas.
Be at the station at 10 o'clock.

HAJA paz.
Let there be peace.

VA para o escritOrio.
Go to the office.

QUEIRA se sentar.
Sit down, please.

SAIBA as datas de cor.
Know the dates by he

SEJA cavalheiro.
Be a gentleman.

(1) The imperative form of HAVER, is used IL expressions such
as, Let there be light, HAJA luz.

(2) The imperative form of QUEER, is used with other verbs to
indicate a polite but positive request, similar to the
English, Be seated, QUEIRA se sentar.

VOCABULARIO

ARREDORES pl.), outskirts, surroundings.
ARVORE(S) (f.), tree.
ATROPELEI (atropelar, reg.), pret., I ran over; knocked down,

upset.
BALCAO (m.), store counter; window balcony; the balcony.

BALCOES.
BICICLETA(S) (f.), bicycle.
BONDE(S) (m.), street-car, trolley-car (the name is derived

from the English word bonds (securities), sold to
finance the first construction of street-car lines
in Brazil. Eletricos, Port.

CAMINHOES -NHAO (m.), trucks, motor trucks.
CARONA (dar uma), to give someone a lift (free ride).
COITADO (do gato, do Joio) (adj.), poor, wretched, miserable

(used as a term of pity).
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CRUZAMENTO (m.), crossing, cross over.
DA UM PASSEIO (dar, irreg.), pres., he, you go for a walk,

ride stroll.
DOMINGO ATRASADO (m.), Sunday before last.
DOMINGO PASSADO (m.), last Sunday.
ENCONTRA( -SE), 4 encontrado, is found, located, situate,'..
ESTAgA0 (f.), station, depot; season.
ESTRADA DE FERRO (f.), railroad. Caminho de ferro, Port.
ESTREITA -TO! narrow.
FERRO (m.), iron.
FLORES, FLOR, (f.), flowers.
FONTE (f.), fouatain, fount, spring; source, origin.
GATO (m.), gata (f.), cat.
ILUMINAVO -gOES (f.), illumination, lighting, lights.
LAGO (m.), lake.
MILHAS POR HORA (f.), miles per hour.
MOTOCICLETA (f .), motorcycle.
MULTA (f.), fine, penalty.
PARQUE (f.), park; game preserve.
PLATAFORMA (f.), platform, stand.
PONTE (f.), bridge.
POR DO SOL (m.), sunset.
PORTO (m.), port, harbor.
POSTE(S) DE ILUMINAgA0 (m.), lamppost.
PRAIA (f .), public square; an enlisted man.
SUBTERRANEO(S) -NEA (adj.), underground.
TRENS (TREM) SUBTERRANEOS (m.), subway (underground railway).

CombOio subterrineo - Port.
ZANGADA -DO (adj.), angry; annoyed.
ZONA (f.), zone, region; (colloq. Br.) red-light district.

EXPRESSOES

COITADO(DO GATO, DO JOAO), (adj.), poor cat, poor John.
DA UM PASSEIO (dar, irreg.), pres., he, you go for a walk,

ride, stroll.
DOMINGO ATRASADO (m.), Sunday before last.
DOMINGO PASSADO (m.), last Sunday.
AR DO SOL (m.), sunset.
POSTE(S) DE nummcgo (m.), lamppost.
TRENS (TREM) SUBTERRANEOS (m.) , subway (underground railway)

CombOio subteraneo - Port.
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Informacio HistOrica:

Duque de Caxias - Luis Alves de Lima e Silva. Marechal
brasileiro (1803-1880). E o patron() do Exercito
Brasileiro e um dos maiores vultos da histOria do
Brasil.

Rio Branco, Barao do- - -. Jose Maria da Silva Paranhos.
Politico e diplomata brasileiro (1845-1912).
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APRESENTAcA0 DA GRAMATICA

1 Eu Quer° que o sr. se levante. 0 que eu quero? 0 sr. quer que eu me
levante.

Eu quero que o sr. ande at a pedra. 0 que eu quero? 0 sr. quer que

eu ande at 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? 0 sr. quer

que eu leia o que eu escrevo.
Eu quero que o sr. volte para sua cadeira. 0 que eu quero? 0 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 Peco que o (1Q aluno) se levante. (2Q aluno), o que eu pego? 0 sr.
pede que o se levante.

Peco que o (1Q aluno) abra a porta. (22 aluno), o que eu pego?
O sr. pede que o abra a porta.

Pego que o (1Q aluno) saia da sala. (22 aluno), o que eu pew?
O sr. pede que o saia da sala.

Pego que o (12 aluno) entre na sala. (2Q aluno), o que eu pego?
O sr. pede que o entre na sala.

Pew que o (1Q aluno) se sente. (2Q aluno), o que
se sente.pede que o 4m111.11

3 Nero que o (1Q e 22 aluno
132 alunol. (3Q aluno
O sr. quer que o
nha cadeira.

Nero que o e o

sr. 0 que eu quero? 0 sr. quer que o
pigina -- do livro.

411=.0,111WIMI

41111111111/

eu pego? 0 sr.

levem seus livros pan. a cadeira do
, o que eu quero?
e o TRAGAM seus livros para a mi

mostrem a pigina -- do livro pars o

Quern que o e o

eu quero? 0 sr. quer que o

ras.

e o mostrm a

voltem psra as suas cadeiras. 0 que
e o voltem para suas cadei-

4 quero aue o sr. e o se levantem. 0 que eu quero?

0 sr. quer que nos nos levantemos.

Repetir a mesma pergunta ao segundo slum.
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tirem as suss canetas_L bolsr... 0 que eu
nas tiremos ne:Jsas canetas bolso.

Quern que r! sr. e o --
quer'? 0 sr. quer que

e7uero ore 0 sr. e o --
quero? 0 sr euer que

quo o sr. e o
bolso. 0 (-41ue u quero?

a caneta no bolso.

pecam a caneta dc(3Q aluno). 0 que eu
nes pecamos a caneta do

pecam ac (3Q aluno) para p8r a caneta no
0 sr. quer que pecames para o por

0 rrofessor escolhe alms dos exercicios para os alunos praticarem a
fazer as perguntas.

5 0 Major Taylor diz ao empregadn do pest° de gasolina que quer

que Cle mude o Oleo do carro e que ponha Oleo especial, pois

o major vii viajar nas montanhas onde hd neve.

0 major tambe'm quer que o rapaz veja todos os pneus, o motor,

o radiador e as luzes. 0 major quer que o rapaz encha o tan

que 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 Que Cleo o major quor que o rapaz ponha?
3 Porque c major quer que 81e ponha Cleo especial?
4 Alem dcs pneus, c que o major quer que c rapaz veja?
5 Ccm quo gasolina c major quer que c rapaz encha o tanque?
6 tle quer que c rapaz limpe c carrc per dentro?
7 tle quer que c rapaz lave c carro?
8 Oulu& precisa de gasolina, que gasclina : sr. quer que

emprgade pcnha no tanque?
9 que ace quer que c amprcgadc pcnha no meter?
10 quanck sr. vai a um p..',sto de gasclina, c sr. quer que

empregade veja os pneus?
11 0 sr. quer que ele ve ja o radiadcr?
12 0 sr. quer que 81e veja as luzes?
13 0 sr. quer que ele limpe c carrc per dentrc?
14 0 sr. quer que 81e lave o carrc?
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DIALOGO

O cluartelGeneral mandou um aviao fazer o reconhecimento das
linhas inimigas. Um coronel di ao general as informagaes que
o observador-aviador obteve.

PERSONAGENS; general, coronel, observador-aviador, amigo.

1 G 0 observador-aviador ji voltou de sua misslo?
C Sim, senhor general. Ile viu uma grande coluna indo para

as linhas de frente.

2 G Que tipo de coluna ele viu?
C Carros de combate, transportes de pessoal e pegas de arti

lharia.

3 G Diga h fOrga a6rea para mandar cagas-bombardeiros para des
truir a coluna.

C Sim, senhor general.

0 observador-aviador conversa com um amigo.

4 A Entio, diga o que aconteceu.
O ks sete horas recebemos ordens de decolar e destruir uma

coluna inimiga.

ri

1

5 A Foi ficil achar a coluna?
0 Sim, foi. Depois de uns minutos de v6o, nos a vimos e L_

comegamos a bombardea-la e metralha-la.

6 A %cgs destruiram toda a coluna?
O Destruimos alguns carros de combate, transportes e pegas

de artilharia.

7 A 0 inimigo contra-atacoe
O Sim. Alguns carros de combate contra-atacaram com suas

pegas e metralhadoras.

8 A Como 4 que seu avigo foi atingido?
O Men avilo foi atingido pelo fogo das pegas.

9 A E como voce escapou?
O Saltei de pdra-quedas, e cai em nossas linh9s.
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0 que
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O que
0 que

O (cartel
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EXERCICIOS DA GRAMATICA

eneral quer Que o viad r fa zsetmi conhe-

o quaxtel General quer que o
o Quartel General quer que o
o rAlartel General quer que o
o Quartel General quer que o
General quer que nos fagamos
o Quartel General quer que o

observador-aviador faga?
sr. raga?

faga?
sr. e o fagam?
um reconhecimento.

e o fagam?

O general quer que o observador-aviador se apresente na sede do
comando.

0 que o general quer que o observador-aviador faga?

O general quer que a ftrga a4rea ataque a concentragao de tropae
inimigas.

O que o general quer que a Faro aerea faga?

0 general quer que os cagas-bombardeiros metralham as viaturas
do inimigo.

O que o general quer que os cagas-bombardeiros fagam?

O general quer que os cagas-bombardeiros decolem hs 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 3vi5e s atacam.

0 que os chefes dos CC querem que os soldados fagam?

O chefe dum carro quer que o soldado metralhe os aviCies.
O quo o chefe quer que o soldado fags?

O chefe do carro quer que os outros soldados corram pars os
lados da estrada.

O que o chefe quer que os outros soldados fagam?

0 chefe do carro quer que os soldados procurem abrigo.
0 que o chefe quer que os soldados fagam?

O chefe nio quer que seus soldados sejam atingidos.
O que o chefe nao quer?
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2 Cuero que o sr. de a rdauina fotografica a Joao. 0 que eu quero?
0 sr. quer que eu de a miquina fotogrgfica a Joao.

0 que eu quero que o de a Joao?
0 sr. quer que gle de a mdquina fotogrgfica a Joao.

0 que eu quero que o sr. e o deem a Joao?
0 sr. quer que nos demos a mgquina fotogrifica a Joao.

0 que eu quero que o e o deem a Joao?
0 sr. quer que tiles deem a miquina fotogrifica a Joao.

nuero que o sr. dS o endereco ao motorista.
Nero que o sr. de uma gorgeta ao motorista.

Peco clue o sr. estela aqui cedo.
Pego que o sr. nio esteja lg muito tempo.
Pego que o sr. esteja bem preparado para a aula.

Sinto que No haia mais tempo.
Sinto que nEo haja mais dinheiro.
Sinto que nao haja(m) mais soldados.

Peco que o sr. ponha o chinelo perto da cama.
Pego que o sr. ponha o roupao em cima da cama.
Pego que o sr. ponha o sobretudo porque ester frio.

Quero que o sr. vi ao banco de texi.
Quern que o sr. vi ao centro da cidade de 8nibus (autocarro).

Quern que o sr. vg at o arranha-ceu.

Espero que o sr. queira sentar-se no banco.
Fspero que o sr. queira atravessar a rua.
Espero que o sr. queira chegar sac) e salvo.
Espero que o sr. saiba as tiltimas informaciies.
Espero que o sr. saiba onde 4 o oonto de parada.
Espero que o sr. saiba quanto marca o taximetro.
Espero que o sr, seja forte.
Espero que o sr. seja c primeiro da fila.
Espero que o sr, no seja o Ultimo da fila.

3 Pe o quo o sr. vg a Scde do Comandc, dS esta carta ao capita°,

espere, a resposta e volte depressa.

0 que cu pecc,?

0 sr. Tmle que eu vg h Sede do Comando, de esta carta ao capi-

tao, espere a resposta e volte depresba.
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r2irsro que o sr. vg ao correio, lave este pacote e estas cartas,
compre selos a4reos, made o pacote pela mala comum e as cartas pela
mala a4rea.

0 que eu quero?

Espero que o sr. vg agora ao armaz4m, escolha um bom pedago de ear
ne, compre esta lista de generos e ponha tudo na conta.

0 que eu espero?

Pego que o sr. vi h sapataria, escolha sapatos, experimente-os,
compre cord8es e graxa e ague cam esta nota de 20 alares.

0 que eu pego?

Quern que o sr. vd k casa de mOveis, lea mobilias de sala e quar-
to, experimente as poltronas e camas, saiba os pregos e Egmem
prestagfies.

0 que eu quero?

Pego que o sr. vg a loja de artigos para homens, pea ternos levee,
vista-os, escolha camisas e meias.

0 que eu pego?

LI

LEITURA

LI

0 OUT?t.el i neral Tandea am avigo fazer o reconhecimento das linhas

BMBARDEANDO UMA CONCENTRAgA0 DE TROPAS

LIinimigas. 0 cbsevado-aviactor viu uma coluna de carros de combats, trans

portes de pessoal e pecks de artilharia indo para o sul em direggo das

nhas de frente. 0 terreno 4 i'ontanhoso e a estrada passa por um desfila-

deiro.
1

1 0 que o Quartel General mandou o avigo fazer?
2 0 que o observador-aviador viu?
3 Para onde ia a coluna de CC, pecas de artilharia e transportes?
4 Como 4 o terreno?
5 Por onde passa a estrada?
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0 coronel se apresenta ao general comandante da divisgo e the dg as

informaq8es que obteve. 0 general d4 ordens para a forca aerea atacar

as tropas inimigos.

6 A quest o coronel se apresenta?
7 Que informag8es o coronel di?
8 Que ordens o general di?

Os cagas-bombardeiros decolam da pista de aterrissagem. Ao lado da

pista de aterrissagem encontram-se hangares e a torre de contr6le. Os

hangares sgo as garagens doa avi6es. A t8rre de contr8le controls o

v8o, a decolagem e a aterrissagem de todos os avi8es por meio do radio.

9 De onde os cagas-bombardeiros decolam?
10 0 que se encontra ao lado da pista de aterrissagem?
11 0 que sio os hangares?
12 0 que faz a torre de controle?
13 Por meio do que a torre de contr6le controla os v8os, as deco-

lagens e as aterrissagens dos avi8es?

Os cagas.netralham os veiculos do inimigo. Os soldados inimigos

saem dos carros e correm para os lados da estrada procurando cobertura

e abrigo.

Os cagas-bombardeiros bombardeiam e atingem virios carros de com-

bate que inutilizados ou destruidos.

14 0 que os cagas metralham?
15 0 que fazem os soldados inimigos?
16 Porque ales correm para os lados da estrada?
17 0 que os cagas-bombardeiros bombardeiam?
18 Os CC sgo inutilizados ou destruidos?

Um carro de combate eslapou ao 'ataque dos cagas e cacas-bombardeir-

rots. 0 chefe dasse carro contra-atacou os avioes corn a metralhadora. Um

aviao cai em chamas. 0 pil8to salta de pdra-quedas e cai nas nossas li

nhas de frente. Perto do aviao em chamas hg uma bomba que poderg explo-

dir.
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19 Um carro de corbate escapou ao ataque dos mos e cagas-bombar
deiros?

20 Com que arra o chafe do carro contra-atacoucs avilies?
21 Quantos avges caem em chamas?
22 0 que faz o pil8to?'
23 Onde Sle cai?
24 0 que hd perto do will° em chamas?
25 A bombe poderd explodir?

26 0 que 6 an quartel general?
27 0 que faz um observador-aviadoe
28 Uma coluna de carros de combated vat alvo ficil Para avi5es?
29 E pecas de artilharia?
30 Como 4 o terreno aqui onde estd o Presidio?
31 Como 4 o terreno onde o sr. mora?
32 A estrada 66 pasea por muitos estados?
33 De onde os decolaml
34 Geralmente o que se encontra ao lado des pietas de aterrissa-

gem?

35 0 que faz um CC,quando um cares o metralha?
36 0 que faz um soldado, quando um caca o metralha?
37 0 que fazemos CC, quando um caca-bombardeiro os bombardeia?
38 0 que fazes os soldados, quendo um caca-bombardeiro bombardeia

4 lugar onde $lee esti*?
39 Qual it a diferanga entre inutilizado e destruldo?
40 0 carro de combate a boo pars a defesa e par* ataque?



WO k5

RECAPITULA00

1 Alamos seri* o general e dirio o que querem que o observador-
aviador Nap que informagilies fle dove obter.

2 Alunos seri° o observador-aviador e dirgo o que fiserar.

3 TRADUVO

Joe's patrol gathered the information the general wanted. After

reporting it to headquarters, reconnaissance planes were sent to the

area. They saw a large column an its way towards the front lines.

The Air Force sent out light bombers to destroy the column. The

light bombers took off from their forward landing strip and in a few

minutes sighted their target and began to bomb and strafe it. They

hit many tanks and destroyed them. The few tanks which escaped

ccutiterattacked with their machine guns and disabled a fighter air-

craft. The aircraft crashed, but the pilot parachuted safely be-

hind his own front lines.

TAREFA

1 Escreva des perguntas com respostas s8bre a liqgo.

2 Grave as des perguntas e respostas.

3 Faca a traducio

4 Grave a trading°.
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ROTAS GRANATICAIS

PRESENT SUBJUNCTIVE

Presente Simples do Subjuntivo

1 The endings of the Present Subjunctive are:

1st Conjugation 2nd Conjugation

FALAR ESCREVER

fal E I may speak
fal
fal E
fal ENDS
fal EIS
fal EM

LIDO 45

escrev A I may write
escrev AS
escrev A
escrev AMOS
escrev AIS
escrev Alf

3rd Conjugation 4th Conjugation

AMR

abr A I may open
abr AS
abr A
abr AMOS
abr AIS
abr AM

P8R

ponh A I may open
ponh AS
ponh A
ponh AMOS
ponh AIS
ponh AM

2 In the sentence below the first part is the main clause, the
second is the dependent or SUBJUNCTIVE CLAUSE.

Eu QUerD, que o sr. escreva na pedra.

I want (that) you to write on the blackboard.
1st 2nd

Main Clause Subjunctive Clause

3 The present subjunctive is used to express:

COMM ND

Quero que o sr. Pale portugu8s.
I want you to speak Portuguese.
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DENIAL

N&o quero que o sr. abra a porta.
I don't want you to open the door.

mamma
Prefiro que ele volte logo.
I prefer that he comes back soon.

MOUT

pogo -lhe que le este UNTO.I all asking you to'read this book.

WISH

'Wert) que ile venha amanhg.
I hope he will come tomorrow. (1)

DUMB

Sinto muito que Joao nio esteja aqui.
I am sorry John is not here.

(1) The present subjunctive is used to express futwre time.
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A AMIGO (m6), shelter, cover; refte asylum. ----anti-agreo, air-
raid shelter.

ACONTECEU (acontecer, reg.), (it) happened, occured.
ATACIR (reg.), to attack.
AT7RHISSZEN (f.), landing (of aircraft) an 4F2RAGEK.
ATINGIDO (atingir, reg.), past participle, hit; reached, touched.

B BMA (f.), bomb.
BOHBARDEA-LA (bombardear, reg.), to bombard, shell it. Bombardear

followed by object pronoun A, it or her. The final R of bom-
bardeaR is dropped, an L is added before A (it, her) and the
word is hyphenated.

C CAgA(S) Om.), fighter aircraft.
CAO(S)-BOMMARDEIRO(S) (m.), light bomber.
CHANA(S) (f.), flame, blaze.
CHEFS de carro de combate (m.), tank commander.

COMMA (f.), column. /// CONCENTRATION (f.), concentragio.
CONTRA-X=0M (contra-atacar, reg.), pret., you, they counter-

attacked.
D DECOLAGEK (f.), take off (of an airplane).

DECOLAR (reg.), (Aeron.) to take off.
DESFILDEIRO (m.), defile, gorge, ravine.
DESTRUTDO(S) -DA (destruir, irreg.), past participle, destroyed.
DESTRUDL (irreg.), to destroy.
DIVISNO (f.), division.

E ESCAPOU (eacapar, reg.), pret., he, you escaped (11, DE, from).
EXPLODIR (reg.), to explode, burst.

H HAVAR(ES) (m.), hangar.
I INDO (ir, irreg.), present participle, &APE*

INUTILIZ1DO(S) -DA (inutilizar, reg.), past participle, disabled;
rendered useless; incapacitated.

N METRILHA.L gmetralhar, reg,), to strafe it, same structural change
as in bombardea-la.

MINUTO(S) (m.), minute.
MISSIO -SOES (f.), mission.
PENTANHOSO -SA, mountainous.

O OBSMVADOR-AVIADOR (m.), air obscrver.
P Mk-WE:DAS (f. pl.), parachute.

PIL8TO (m.), airplane pilot, flyer; pilot (of a ship in and out
of port).

PIMA DE ATTRRISPiGEK (f.), landing strip.
POR MEIO DE, by means of.
OUaRTEL GENERiL (m.): headquarters.

S SALMI (salter, reg.), pret., I jumped, leaped.
SALTEI DE PlaA-WEDitS, I bailed out.

T TERRENO (m.), terrain.
T8HRE DE CONTR8LE (f.), control tower.
TRANSPORTE(S) DE PESSOAL (m.), personnel clrrier.
TROPA(S) (f.), troop.

V V80 (m.), flight; flying.
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PEDIR

QUERER

APRESENTA00 DA GRAMfTICA

PEGAR
IR e LEVAR
DAR
PEDIR
VIR e TRAZER

LIQX0 46

1 Pego que o sr. pegue o seu livro.
O que eu pego que o sr. faga?

O sr. pede que eu pegue o meu livro.
Pego que o sr. vg at a cadeira do ----- e leve o seu livro.
O que 911 pnco que n sr. faga?

O sr. pede que eu vS ate a cadeira do ----- e leve o meu livro.
Pego oue o sr. de o livro ao 0 que eu pego que o sr.
de ao

O sr. pede que eu
DUERO que o sr. pega
pega ao

O sr. OUER que eu
Pego que o sr. venha
o sr. faga?

O sr. pede que eu

de o livro ao
o livro ao 0 oue eu quero que o sr.

pega o livro ao
aqui e traga o livro. 0 que eu pego que

VA ai e LEVE o livro.

Revetir o mespo exercicio corn cada aluno

2 Pego que o pegue o livro

(Capitio), o que eu pego que gle faga?
O sr. pede que o pegue o livro.

Pego que o vg at a cadeira do ----- e leve o livro.
O que eu pego que o faga?

O sr. pede que o vg at a cadeira do ----- e leve o livro.

Pego que o d8 o livro ao
A quern eu pep que o de o livro?

O sr. pede que o de o livro ao

QUER() que o pega o livro ao
O que eu quero que o pega ao

0 sr. quer oue o pega o livro ao

Peco que o venha aqui e trlga o livro.
O oue eu peg() cue o raga?

O sr. Dede que o VA al e LEV'S' o livro.
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_3 (Capitio). peso oue o sr. e (o Major) peguem sews livros.

(Capitio), o que eu pego aos srs.?
(Major), o que eu pego aos ere.?

O sr. pede que nos peguemos ncssos livrcs.

(Capitio) pego que c sr. e (o Major) ----- Tao at4 a cadeira
(do Coronel) e levem seus livros.
(Capit5c), c que eu pego que os srs. fagam?
(Major), o que eu pew que os srs. fagam?
( Coronel), o que eu pego que eles fagam?

O sr. pede que (c Capit5c) e (o Major) VENHAM at4 a minha
cadeira e TRAGAM seus livros.

pego que c sr. e c deem seus livrcs ac
o que eu pegc que cs srs. fagam?
c que eu pego que es srs. fagam?

pego que o sr. e c' pegam seus livros ac
o que eu quero que o sr. e o pegam ao
o que eu querc aue o sr. e c pegam ac

pego que r sr. e c venhim aqui e trigam seus livros.
que eu pego que es srs. fagam?

o que eu pego que os srs fagam?
0 sr. pede que nas VMS of e LEVELS noesos livros.

4 Peco que c e c peRuem seus livrcs.
O que eu pego que o e 0 fagam?

Pego que o e c vio at4 a cadeira do e levem
seus livrcs.
O que eu pegc que c e o -----fagam?

Pego que 0 e c ----- deem seus livrcs ao
k auem eu pego que c e ^ ----- deem seus livros?

nuerc que 0 e c pegam seus livrcs ao
A quem eu querc que c e c pegam seus livrcs?

Pegc que e o venham aqui e tragam sells livros.
O que eu pego que c e c ----- fagam?

5 0 prcfesscr rcpotiri c exercfcie usan& seguintes verbos.
Sempre que pcssivel cs alums fark as perguntas.

Fres. Ind. IFE21111tl
DESEAR TIR1R PEDIR
MANDAR IR e LEVIR VIR e TRAM,

DAR
81
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II

1 ! pcssfvel que
Sim, sr., 4

! pcssfvel que
possfvel que

! pcssfvel que
Sim, sr., 6
em (data)?

! pcssfvel que

LIQM 46

o sr. estejs nc Brasil em 1962
pcssfvel que eu esteja no Brasil em 196..
ele esteja (pafs) em (data)?
eu esteja (pafs) em (data)?
o sr. e o estejam (pals) em (data)?

e eu estejamcs (pals)possfvel que o

2 ! possfvel que
2 possfvel quo

Sim, sr., 4
! possfvel que
E possfvel que

3 ! pcssfvel que
! possfvel que
! possfvel que

Ngc, sr., 4
2 possfvel que

g imycssivel
Sim, sr.,

impossfvel
impossfvel
Sim, sr.,
Ngo, sr.,

impossfvel

e c estejam (pafs) em (data)?

(o capitgo) seja (major) em 1962
e sr. seja (um pesto acima) em 196 ?
possfvel que eu seja (ptstc) em 19Z .

o sr. e o se jam (pesto) em 19;:y
e o se jam (pesto) em 196_7

e sr ngo queira ser (um pestc acima)?
c - n'ao queira ser (um pesto acima)?
o sr. e c ngo queiram ser (pesto)?
impossfvel que n6s ngo queiramcs ser (pesto).
o e o queiram ser (pesto)?

4 que seus filhcs nio queiram it ao Brasil?
4 impossfvel que meus filhcs ngo queiram it ac Brasil?
clue os filhes do ----- nio queiram it ao Brasil.
que o sr. e o nio queiram it a (pass)?
4 impcssfvel aue nos ngo queiramos it a (pafs).
4 bem possfvel one nOs ngo queiramcs it a (pafs):,
que o e o nic queiram it a (pais).

5 t possfvel oue o sr. e o
! possfvel que c sr. e o
! possfvel que o sr. e o

6 t

g

melhor nue
melhor que
Sim, sr.,

melhor que
melhor que
Sim, sr.,
comprar.

melhcr que

OM AMON. =MIIM

....

ngo queiram almocar?
nao queiram tomar cafe?
nio queiram it a-cantina?

uma pessoa saiba os Trecos antes de comprar roupas.
c sr. saiba cs preys antes de comprar roupas?
4 melhcr que eu saiba os preys antes de comprar roupas.
ale saiba cs preys antes de comprar?
o sr. e o saibam es preys antes de comprar?
4 melhcr nue eu e o saibamos os preys antes de

o e o saibam cs preys antes de ccmprar?
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0 casal Silva visits seas amigos os Lara. Joao Lara convida o casal para
entrar na sala de estLtr; ajuda Earia Silva a tirar o casaco e convida o
casal para se sentar.

Ptrsonagens: e Sr. Silva, Joao e Sra. Lara.

1 Joao Entrem. H4 quanto tempo nao apareceml
Uhria Estivaaos dois mesas no Rio. Como vao todos?

2 Sra.Iara Ben, nas cstamos corn saudades de votes.
Too Darla, doixe -ne ajudd-la a tirar o casaco.

Depois de conversar por alguns ninutos, a Sra. Lars e "'aria vao ver a
casa. 0 Sr. Silva e joao conversam na sala de ostar.

3 Joao 4uo tal voce acha a larsira?
Sr. Silva Muito boa. Voce mandou fazer?

4 Joao

Sr.Silva

joao

Sr.Silva

Sim. Tamb4m mandei mazer armrfrios embutidos nos
quartos do dormir.
VW° ue as poltronas sao novas.

Compramos poltronas, quadros o mosinhas do
cabeceira.

A cristaleira e os tapotos sao novos?

Enquanto convorsam, os dois amigos atravossam a sala de jantar, e cozi
nha e so dirigam para o quintal.

6 Joao sao. Tai bdm mandoi p8r um corrimao novo na escada
e um tamp.° no quintal.

Sr.Silva .)ce aorta e molha o gramado?

7 Too Vamos sentar-nos a sombra daquola Swore.
Sr.Silva Boa iddia, vamos.

Maria c a Sra. Zara dirigem-se para a drvore. Ambas trazem a merenda.

8 Joao Uhria, Bente-se aqui nests espreguicadeira.
Liaria Daito obrigada. .suer um pedaco de melancia?,

9 :oao 4uero, obrigado. Sirva-se, Silva.
Sr.Silva Aht ester 6tina. Onde ester o babe?
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10 Sraaara Dormindo. .4uer v8-lo?
Sr.Silva Siva. Antes de it embora.

EX3RCtIOS DA aRAMATICA

1

PREP:RIR IR

Eu prefiro que o or A ao andar de aims.

O que eu prefiro?

O sr. prefere que euvd ao andar de cima.
Onde eu prefiro que ale vd?

O sr. prefere que ale vi ao andar de cima.
O sr. prefere que o vat ao andar de cima?

Sim, sr., eu prefiro que ale vd ao andar de alma.
0 sr. prefere que o e o Irk ao andar de cima?

Sim, sr., eu prefiro que ales vqo ao andar de cima.

O prefere que o sr. e o vio 30 andar de dm?
Sim, sr., Cle prefve clue n6s vamos so andar de aims.

Eu prefiro que o sr. vi ao andar t4rreo?
Sim, sr., o sr. prefere que eu vi ao andar t4rreo.
MI, sr., o sr. nqo prefere que eu vA ao andar tarrec.

0 sr. prefere que o e o vio so andar tSrreo?
Sim, sr., eu prefiro que ales vNo ao andar tdrrec.
NRo, sr., eunio prefiro que ales vcto ac andar t4rreo.

O prefere que c sr. e o vio ao nndar tdrreo.
Sim, sr., ale pretnie que nes yams ac andar t4rreo.
Nio, sr., 81e no prefere que nes yams ac andar tgrrec.

2

ESPERAR ESTAR ATRASADO

Esperc que o sr, ngio esteja atrasadc.

O que eu espero?

O sr. espera que eu nic esteja strasadc.
0 sr. espers que o nio esteja atrasadc?

Sim, sr., eu esperc que nio esteja strssado.
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0 sr. espera que e c ngo

Sim, sr., au Espero ouc o
0 ,spera ,due o sr. a o ngo

Sim, sr., espera que eu e

0 sr. espera que c e o ngo

Sim, sr., eu espero que c e

3

SENTIR

estjam

estejam

estejam
0

LIQA0 46

atrasadzs?
ngo estejam atrasados.
atrasath:s?

ngs estejam-s atrasados.

atrasados?
ngo estejam atrasados.

QUERER (comer, ir, sentarse)

Repetir o exercicic de mode que o alum diga a 12 afirmativa e faca
as perguntas.

Sintc muito que o sr. ngo queira comer a merenda na cantina agcra.

Pcrque c sr. nic quer comer a merenda .agora?
IMKSSIVEL que eu vd comer a merenda na cantina agora.

Sinto muit.; que ngo queira ccmer a melancia na cantina agcra.

Porque ele nlo quer?
8 INIRSS/VEL que o vd ccmer a melancia na cantina agora.

Sinto muito que c sr. e o nio queiram sentarse i scmbra duma

irvore agora.
Porque?

IMPOSSIVEL OUE n6s nos sentemos sombra duma Arvore agora.

Sinto muitc que o e o

irvore agora.
Pr.roue?

8 IMPOSSI.I, quo tiles se sentem scmbra duma 4rvore agora.

ngo queiram se sentar 3 sombra, duma

4

QUERER SABER

nuero que o sr. saiba os eases em portugugs.

0 que eu quero?
0 sr. quer que eu saiba mCses em pertugtuls.

0 sr. quer que eu saiba c.s eses gem inglgs?
Sim, sr:, eu quero que c sr. saiba os m'ases em ingE!s.

0 sr, quer quo o saiba as capitais dos ostados de Brasil?

Sim, sr., quer° que file saiba as capitais dos estados do Brasil.

85



LIQA0 46

O sr. quer que c e o saibam as provincias de Portugal?Sim, sr., eu quero que ales saibam is provincais de Portugal.O quer que o sr. e o saibam os rios de Portugal?Sim, sr., gle quer que cis saibamos os rics de Portugal.0 quer que o sr. e o saibam os rics do Brasil?Sim, sr., ale quer que nos saibamos cs rics do Brasil.

5

PEDIR
(ir, apanhar, dar)

Paco que o sr. vu ao quintal, apanhe uma fruta da Srvore e me de afruta.

Onde eu pogo que o sr. vd?
0 sr. pede que eu vd ac quintal.

O que eu peg° que o sr. apanhe?
0 sr. pede que eu apanhe uma fruta.

De onde eu peco que c sr. apanhe uma fruta?
0 sr. pede que eu apanhe uma fruta da Arvcre.

6

ESPERAR
(estar se sentindc bem)

Esperc que o sr. esteja se sentindo bem.

0 que eu espero?
0 sr. espora que eu csteja me sentindc bem.

Espere que ale esteja se sentindo bem.
O que eu esperc?

0 sr. espera que tle esteja se sentindc bem.
O sr. espera que estoja se sentindo bem?

Sim, sr., eu espero que o csteja se s,--tindo bem.O professor cspera quo c sr. e a estojm se sentindo bem?Sim, sr., o prcfesscr cspera que eu e o estej%mus nossentindo bom.
0 sr. espera que o e o este'jam se sontindc bcm?Sim, sr., eu esp,:ro que o - ---- e c caste jam se sentindo bum.

Repetir com estar aqui s hcras.
" ocupado
" contente.
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ESPERO

7

LIVE° 46

Sua familia espera que o sr. seja bf.m? importarite? farnoso?
Sim, sr., minha familia eapera quo en seja

0 sr. espera que sees filhos sejam altos?
Sim, sr., eu espero que wens filhos sejam altos.

0 sr. espera quo sna soya's& e 841413 Mhos sejam bons?
Sim, sr., en espero que =Juba esp8sa e mess Mhos sejsu bons.

0 -wiper& que o sr. e sus familia sejam justos?
Sim, ar.,o----esperaque eueminha familia sejaamsjustos.

0 sr. espera que o e o sejam (pontos superioree)?
Slay sr., on espero quo o e o se jam

8

(Nero que o sr. convide o canal Silva pars se sentar no scf4
da sala de estar.

O que eu quero?

Prefiro quo o sr. apreeente aquAles senhores ao Sr. Silva porque
nao oe conheco

O cue eu prefiro?
Pcrque en treflro que o sr. os apresente?

Prefiro que o mctorista guie o carro main devagar. gmelhor que
cheguemca ace e salvos.

Pcrque en prefirc que c motorista guie o carrc mats devagar?
melhor flue ce motoristas de talus guiem devagar?

O sr. prefers one o sr. e sua familia cheguam eios e salvos?

Onde

Onde

Onde

Onde
Onde

melhor que ponhamos
sala de jantar.
4 melhcr flue ponhamos
da sala de ester?

mailer t.lue ponhamos
jantar?
4 melhcr que pcnbamos
6 melhor lye pcnbamcs

o abajur de p4, na sala de estar on na

a mesinba, em frente do sofa on no seio

c piano, na sala de estar Cum Bala de

a prataria?
cs quadros?
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possivel que c sr. acenda c es nc fogac, sem ter Msforcs cu
isqueiro?

pcvsfvel que c sr. acenia a 13reira, sem ter Macros ou
isoueiro?

S poRsfvel que r sr. re ajuJe a tirar .subretulc? casacc?

possivel CE melhor) que o sr. subs (desca) a escada, sem Or a dio
nc corrimgo?

possivel (2 melhor) oue c bebe (bebd) flurma tcdo o dia no bergc?

pcssivel (S melhor) que c sr. mclhe c grama10 hoje?

E possivel (2 melhor) oue c sr. carte c gramado hoje?

pcsevel (2 melhcr) que c sr. compre mesinhas de cabcceira?

2 pcssfvel CE melhcr) que o sr. coma uma melancia inteira?

possivel (2 melhor) que o sr. coma uma merenda agcra?

g possivel (2 melhcr) que a rcupa segue na ccrda?
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A VISITA

0 canal Silva visits seus amigos os Lara. Ioio 'era convida o casal

pare entrar na gala de ()star; ajuda Maria Silva a tirar o °ammo e convi

da o easel pare se sentar.

Depoia de converear por alguns minutos, a Sra. Lara e i.iaria vao ver

a casa.

A case dos Lara tem urns boa sale de ester, sale de jantar, eozinha

e outroe c6modos no andar tirreo. 0 andar de cima tem tree quartos de

dormir e um banheiro. (1)

1 quern o casal Silva visita?
2 Onde Rio Lara convida o easel Silva pare entrar?
3 Joao Lara ajuda *min a fazer o quo?
4 Onde gle convida o ensnl Silva pnra se sentnr?
5 DeTois de convorsar por nlguns minutos, ondo a Srn. e Leria
6 Quo c&aodos a case dos Lara tem no andar tirreo?
7 4ue Aloft° tem no andar de cima?

Na sale de ester urns lareira, unseal poltronas, =piano, meal-

nhas, abajures de pi e do mesa, quadros, vasos e tapgtes.

Os Lara gostam de acender a lareira durante o inverno, quando fez

trio.

Na cristaleira da sale de jantar, a Sra. Lara guards a melhor louca

e a prataria.

8. urns lareira na 81]4 de ester?
9 /ue pecas de mobilia a na sale de ester?
10 Qme pact's de mobilia hi na sale de jantar?
11 Alga da lareira, do soot, das poltronas e das mesinhas, o .tue

mais hi na sale de ester?
12 Os Lara gostam de acender a lare!ra?
13 4uando glee acendem a lcreira?

(1) quarto de dormir, .quarto de camas Fort.
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14 Onde hd uma cristaleira?
15 0 quo a Sra. Lam guarda na cristaleira?

luando sobe a escada para it ao andar de circa, a Sra. 'era sobs com

cuidado a pas a nio no oorrimio.

Os quartos de dormir da caea tem bone armirios embutidos. Ha pouco

tempo, a Sra. Lara comprou duas mesinhas de cabeceira e uma penteadeira

novas. 32a gosta mato de perfumes, por isso plBe vidros de perfume na

sua penteadeira.

0 beb6 da familia passe parte do dia no seu berg° e parte no jardim

ou no quintal.

16 Como a Sra. Lara sobs a escada para it ao andar de circa?

17 Onde ela pee a mkt Auando sobe a escada?

18 Os Auartos de dormir da cam tem bons ars4rios ombutidos?

19 0 quo a Sra. Lara coMprou hd pouco tempo?

20 E2a gosta do perfumes?
21 Onde ela pOe sous vidros de perfume?

22 Onde o baba da familia passa parte do dia?

23 E tamhdra onde o hobo passa o dia?

Na cozinha hd um fogio a as, uma geladeira eldtrica e as panelas

novas que a Sra. Lara couprou.

0 quintal 4 grando e tom um gramado, canteiros de fl6res, cantei-

ros de legumes e umas Arvores frutfferas. quando os Lara queram uma

fruta s6 tam que apanhA-la de uma &Tore do quintal. 0 Sr. Lara corta

e nolhc o grnmado nos sdbados e doraingos.

24 0 .due hi na cozinha?

25 As penelas da Sra. Lara sao novas?

26 Como 4 o quintal?

27 0 que o quintal tent?

28 0 que os Lara fazem, 4uando .iuerem uma fruta?

29 quando o Sr. Lara corta e molha 0 gramado?
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Os Lara nio tam micquina el6trica do lavar roupa; a Sra. Lara ou a em

progada laver a roupa no tanque e a dependureun na corda Para secar.

Ant

vore no

to numa

es do casal Silva partir, os amigos se reunem a sombra de uma &-

quintal, onde a Sra. Lara serve Uft merenda. A Sra.Silva se sen-

espreguicadeira, enquanto come um pedago de melancia.

30 Os Lara tam acquina eldtrica de lavar roupa?31 Onde os amigos se reurang
32 4uom lava a roupa?
33 Onde etas lavam a roupa?
34 Ondo alas a depondurauf?
35 Para quo elan a doponduramna corda?
36 Ondo os amigos so rounom, nntos do casal Silva partir?37 0 quo a Sra. Lora servo h sombra da Amore?38 Onde a Sra. Silva se gents?
39 0 que ela come?

49
50
51
52
53
54
55
56
5?
58
59
60
61
62
63

O sr. visits sous amigos?
O sr. ajuda sua esp8sa a tirar o casaco?
O sr. ajuda says amigos a tirar o casaco ou sobretudo?
Sua easa tem andar tdrreo e andar de cima?
Que dimodos geralmente encontramos no andar t4rreo de uma casa?Que c8modos geralmente encontramos no andar de cima?
Que pegas de mobflia geralmente oncontramos na sale do °star?Quo pegas do mobflia goralmonto encontramos na sala do jantar?A16m da mobflia, o pais oncontramos na sala do ostar o salado jantar?

A iluminagio do sua casa 6 boa?
O ar. tom abajuros do p6 o do mesa na sala de ()star?Quando o sr. acende a lareira?
Quando o sr. acende as lutes?
Quando o sr. acende os abajures?
O qua sua esp8sa guards na cristaleira?
Quando o sr. sobe uma escada, o sr. pa() a mio no corrimio?Os ,luartos de dormir de sus casa tom bons armArioa embutidos?Que pegas de nobflia geralmonto encontramos no quarto do dormir?Sua ospOsa gosta do porfumos?
Ondo ola pbo os vidros do porfumo?
Ondo o sr. guards os vidros do romSdio?
O quo oncontramos

na cozinba aldmi do Yogic)?
Ondo os bobos dormice
Ondo os bob8s pass= o die?
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RECAFITULAQI0

1 Alunos seria cs personagens da e diria o que

2 Descrevcr os quadros ilustrados da Situagfic Basica
o vocabulAric da lic5o, mais as seguintes palavras
em liees antcriores:

circa
comida
copo

garsgem
garrafa
gato

gtneros alimenticics
janela

pia
perta
torneira

TAREFA

1 Escrever 10 perguntas a respostas &live a lic5o.

2 Gravar as perguntas e respcstas.

3 Fazer um resumo do diglogo e da leitura.

4 Gravar o resumo.
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fazam.

C usando
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NOT .IS GRAMATICIIS

Present Subjunctive
Presente simpls do Subjuntivc

Irregular Vtrbs
V.:rbos Irregulares

LIQO 46

1 The f;llcwing v,,rbs have irregular present subjunctive forms:

4th Cmjugati,:m POR

DAR

Tye., I may give

as
d4

dem:s
leis
dgem

r)UM.ER

EST:1

pcnha, I may put
pcnhas
pcnha
penhamcs
ponhais
pcnham

esteja, I may be
estejas
estcja
estejamcs
estejais
este jam

SABER

queira, I may want saiba, I may kncw
queiras saibrts

queira saiba
queiram-s saibams
queirais slibais
queiram saibam

IR

vd, I may go
yds
vd
vamc s

vades
vao

SER

seja, I may be
sejas
seja
sejamos
sejais
sejim

2 The present subjunctive is used aft =r:

L pcssfvel quo It's pcssible (that)

g cue It's impossible (that)

t melhcr 21,w It's bctti,r (that)

g FOSS1VEL nUE nes cstcjam,:s n Brasil IT, proximo m4s.
It's Nssible that ve tre (will be) in Brazil next mffith.
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3 Verbs like SCAR, tc dry, tc become dry, TOM, to
musical instruments, and all other verbs ending in
C in the last syllable CAR and ran is added in
preterit, Eu se224, imperative, Seue, Seem end
of the present subjunctive:

segue
segues
segue
sequemos
sequeis
sequem

VOCABULARIO

LIM 46 fl

touch, play
CAR lose the
the 1st perscn
111 the persons

A ABAJUR(ES) DE PS (m.), from French abat-jour, floor lampshade.
ACENDP2 (rag.), tc ignite, kindle, set fire to; to light.
A GAS (fogio), gas stove. GAS (m.), gas.
AJUDA (ajudar, reg.), pros. indicative, you, he helps.
ANDAR DE CINA (m.), upper floor.
ANDAR T&IEO (m.), ground floor.

SOMBRA DE, in the shade of.

B BEES (m.), baby. Also BEES.

BERQO (m.), cradle; infancy; origin; place cf birth.

C CABECEIRA (f.), head of a bed; head-rest; bedside; head cf table.

CASACO (m.), cc 3t.
CASAL (m.), married ccuple; any couple, as a cock and hen.

COMODOS (m., pl.), moms.
CORDA (f.), line, cord, rope, .twine. Also LINW, (f.)

CORRIMIO-MIOS (m.), handrail, guardrail.
CRISTALEIRA (f.), crystal or china closet.

D DEPENDURA (dependurar, reg.), pres. indicative, you, he hangs,

suspends (em, cn; de, from). To hang-cn the gallows is

ENFORCARe

E ENBUTIDO(S) -DI (embutir, reg.), past participle, built-in;

inlaid, imbed:led.
ESC(DA (f.), stairs, ladOer; steps.
EST AMOS COI SAUDAES DE VOCES (ostar, irreg.), pres. indicative,

we miss ycu. SAUDADE (f.), longing, yearning (for someone);

"memcry imbued with lowing"; fond remembrance; nostalgia,

homesickness.
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F FRUTTFMA(S) R0 (aij.), fruitbearing; fruitful.

G GAS (m.), gas.
GRAMADO (n.), lawn, grassplot, turf; grass covered soccer field.

L LAREIRA fireplace, hearth.

M VSLANCIA (f.), watermelon.
MERENDA afternccn snack; light lunch; school lunch.

Also coup) LIGEIVA (f.), REFRESCO (m.), is usually a

cool (soft) drink.
MDLHA (molhar, reg.), pres. incacative, you, he waters; wets,

soaks, moistens.

P PE FUMES) (m6), perfume; fragrance, aroma.
PIANO (m.), piano.
PRAT: CIA (f.), silverware.

Q QUADRO(S) framed picture: dleo, oil painting. ---
negro, blackboard. -----de avisos, bulletin board.

S SEM (reg.), tc dry; to.drain; to become dry; to wither.

T TAME (m.), concrete wash tub; vat; pool, reservoir; tank
truck; (mils) tank. -----de aqua, water tank. ----- de

gasclina, motor fuel tank.
TAPETE(S) (m.), a rug cr carpet.
TE4REO REA (adj.), on the ground; earthy;. terrestrial.

V V:SO(S) (m.), vase, vessel; flower pct.
VISITA (visitar, reg.), pres. indicative, ._you, he-visits, calls on.

EXFLESSOES

A A GAS (fogEO, zas stcve. GAS (MO, gas.
ANDAR DE CIMA (m.), upper flcr.r.

ANDAR TERREO (m.), around floor.
X SOMBRA DE, in the shade of.

E ESTAMOS COM SAUDADES DE VOCES (estar, irreg.), pres. indicative,

we miss you.
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APRESEITAQI0 DA GRAMATICA

1 QUERER LEVANTARSE
Ia
ESCREVER
LER
VOLTAR
SNTARSE

Nero que o sr. se levante.
Quin que o sr? se levantasse.
0 quo eu quis?

O sr. quis que eu me levantasse.

Nero que o sr. vat atd a pedra.
Quis que o sr. f8sse at6 a pedra.
O que eu quis?

0 sr. quis que eu f6eee at4 a pedra.

Quero que o sr. escreva na pedra.
%ids que o sr. escravesse na pedra.
O quo eu quis?

0 sr, quis que eu escrevesse

ouero que o sr. leia o qua escreveu.
anis que o sr. lease o que escreveu.
O aue eu quis?

na pedra.

0 sr. quis clue eu 16sse o que eu escrevi.

Ouero clue o sr. volte para a sua cadeira.
Buis que o sr. voltasse pars sua cadeira.
0 'ue eu quis?

O sr. quis que eu voltasse para a minha cadeira.

quern que o sr. se sente.
Luis que o sr. se sentasse.
0 que eu quis?

O sr. quis ^ue eu, me sentasse.

Repetir cam outros alunos.
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2 PEDIR

3

LifiXo 47

LEVANTAR.SE
VOLTAR
SENTARSE
PEGAR
LEV4R
NOSTRAR

Eu pedi oue o sr= e o se levantassem?
Sim, sr., o sr. pediu que eu e o ----- nos levantrosemos.

Eu pedi que o sr. e o voltassem pars as suss cadeiras?

Sim, sr., o sr. pediu que eu e o voltassemos para

as nossos cadeiras.
Eu pedi que e o sr. e o se sentassem?

Sim, sr., o sr. pediu que nds nos sentbsemos.
Eu pedi que o sr. e o pegassem seus livros?

Sim, sr., o sr. pediu cue eu e o peggesemos nossos

livros.
Eu pedi que o sr. e o levassem seus livros pars o

Sim, sr., o sr. pediu que eu e o levissemos nossos

livros pars o
Eta pedi flue o sr. e o mostrassem seus livros pars o

Sim, sr., o sr. pediu que eu e o mcstrissemos nosscs
livros para o

O sr. pediu que c
Sim, sr., eu

0 sr. pediu .-jue o

cadeiras?
O sr. pediu quo o
0 sr. pediu que o
0 sr. pediu flue o

0 4.1"."~""m?

e o se levantassem?

pedi que c e o se levantassem.

e o voltassem para as sues

e c ----- se sentassem?
e o pegassem seus livros?
e o levassem seus livros para

0 sr. pediu rue c e o mcstrassem seus livros

para o

QUERER ESCREVIII

LER

Eu guis que o sr e o escrevessem os seus nomes na edra?

Sim, sr., o sr. "uis que eu e o escrev ssencs os
nossos notes na pedra.

O Capitao quis c sr. e o lessem cs seus notes?

Sim, sr., c Capitao quis eu e o lessemos cs
ncssos ncmes.

0 sr. quis QUO 0 e o escrevessem Os seus notes na pedra?
Sim, sr., eu quis que e c escrevessem seus notes
na pedra.

97



4

Lim 47

0 sr. (Ids que o e o Lessem seus nomea?
Sim, sr., eu quis qua c e o 10ssem seus ncmes.

4
VIR
TRAM

Peco me 4 sr. e o at6 a pedra.
Pedi QUO os ere. nem at6 a pedra.
0 quo eu pedi?

0 sr. pediu cue n6s fftsemos at6 a pedra.

Pogo que o sr. e c venham aqui.
Pedi que os srs. viessem aqui.
0 que eu pedi?

0 sr. pediu que nds FOSSENOS AI.

0 sr. pediu mue n6s VIUSEMOS AOUI.

Pego que o or. e o tragam co seus livroe aqui.
Pedi que oa era. trouxessem os seus livrcs aqui.
0 cue eu pedi?

0 sr. pediu que n6s LEVASSENOS os nooses livroe AI.

0 sr. pediu que n6s TROUXESSEMOS os nossos livros

Peco awe e o vlo at6 a redra.
Pedi que Sles f,seem at6 a pedra.
0 que eu pedi?

0 sr. pediu que ales nesem at6 a pedra.

Pego que o e o venham arld.
Pedi cue 8lea viessem aqui.
0 que, eu pedi?

0 sr. pediu que ales FOSSEM

0 sr. 1,odiu que ales VIESSEM ANIL

Pego cue o e o tragam cs seus livros aqui.
Pedi que Sles trouxessem cs seus livros alui.
0 que eu pedi?

0 sr. pediu ^ue Oles LEVASSEM os seus livros AI.

0 sr. pediu rue ales TROUXE&EM cps seus livros
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Seu rai luis c sr.
Sim, sr., men pai

Seu pai Buis que c sr.
Sim, sr., meu pai

O sr. luis que o
Sim, sr., eu rmis

Lig= 47

SER

f8sse militar?
ruis que eu f8sse militar.
e seu irmgo f8ssemmilitares?
quis ems n6e f8ssemos militares.
e o f8seem os primeiros da classe?
glue ales f8ssem as primeiros da classe.

6 A Sra. Lara aUIS lye Maria fesse ao andsr de cima para ver o bebt
e Os c8modos de cima.

Depcis de ver c bebt e as c8modcs, as duas senhoras desceram as
escadas. A. Sra. Lara qUIS ^ue Maria descesse as escadas cam as
macs no ccrrimgo.

Parque a Sra. Lara que Maria f8sse ao andar de cima?
O qua fizeram as duas senhcras depcis que viram o bebe e os

amodos de cima?
A Sra. Lara quia qne Maria descesse as escadas cam as mffos no

corrimgo?

Maria PI:DIU que a Sra. Lara acendesse o gds no foga° e que (lhe)
mostrasse o atimo tipo de geladeira elarica. A. Sra. Lara
bebeu ggua da torneira, mas PREFERIU que Maria bebesse vinho.

dude Maria pediu que a Sra. Lara acendesse o fogo?
O que Maria pediu que a Sra. Lara (The) mostrasse?
A Sra. Lara bebeu ggua?

preferiu que Maria bebesse ggua ou vinho?
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0 GRANEE ATAQDE

A companhia do Zeca recebeu ordens para fazer uma cabeqa de ponte do ou-
tro lado do rio. Is 0500 horas a companhia saiu do ponto de reuniao e
se dirigiu para o rio onde estavam os barcos-pontiies. No dia seguinte,
um soldado e Zoos convoream solve osta oporaqao.

Personagonst Soldado o Zooa

1 3 Qual tot a nisei° da sua companhia?
Z Fazer uma cabinet de ponte do outro lado do rio.

2 S Como voce atravessaram o rio?
Z Embarcos-pontiies?

5 3 Que elementos apoiaram o ataque?
Z A Artilharia faz uma tremenda barragem de fogo.

4 3 Anna A6rea tomb& apoiou o ataque?
Z Sim, Altrqa Area faz uma cortina de fumaqa.

5 S Qual era o piano de ataque do escalao de assalto?

Z 0 escago do assalto saiu da posiqao de ataque e
atravossou o rio cm primoiro lump.

6 3 Continuo.
Z Dopois outron olomontos da divisao reforcaram o ataque.

7 S Que armas os soldados tinhorn?

Z Arms portAteis e alguns tidham Tanga- themes.

8 S Corso tot o ataque as PosigBos inimigee?

Z Memos fogo do assalto e codbato aproxinado.

9 S 0 inimigo contra-etacou?
Z Silt, procurou forgar-nos a recuar polo rio.

10 S Levou muito tempo para repelir o contra-etaque?
Z Nao, em pouco tempo ropelimos o contra-ataquo

11 S Ouvi dizer que capturaraa muitos inimigos.
Z vordade. Capturanos nuitos o aumontanos a caboqa

do pont°.
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EXERCICIOS

1 PEDIR PEGAR.

IR, LEViiR

MOSTRAR
VIR, 1RAMR

Peco que o are pegue o livro.
Fedi que c ar. pegasse o livro. 0 que eu pedi?

O sr. pediu que ea pegasse o livro.
Pego que o sr. vg ate a cadeira do ----- e leve o livro.
Pedi que o ar. f8sse at a cadeira do e levasse o livro.
O que eu pedi?

O sr. pediu que eu f8sse at a cadeira do - e levasse
o livro.

Peg° que o sr. mostre o livro ao
Pedi que o sr. mostrasse o livrc ao 0 que eu pedi?

0 sr. pediu que en mostrasse o livro ao
Pego que o ar. venha aqui e traga o livro.
Pedi que o sr. viesse aqui e trcuxesse o livro.
O quo eu pedi?

O sr. pediu que eu Mee af.
viesse aqui a levasse o livro.

trouxesse o livro.

Peco que c sr. e c peguem c livro.
Pedi que os srs- pegassem o livro.
O que eu pedi?

O sr pediu que n5s peggssemos o livro.

Pege que c ............. e (.; IIMOMm NOM peguem o livrc.
Pedi we c ............... e .--- ----- pegassem c livre.
0 que ea pedi?

O sr. pediu que Ales pegassem o livro.

Repetir o exercicic usandc cs verbs IR, LEVAR
MOSTRAR
VIR, TRAZER

nas la, 2a e 3a pcsscas do plural.

2 Sat POSS/VEL IR
SER
IRA=
VIR

Foi pcssfvel que o sr. ftIsse Para casa de cArro em dez minutos?
Sim, sr., f-i pcssivel que eu nesse pars cAsa de carrc em
dez minutos.
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Nao, sr., fci impossfvel que eu f8sse para casa de cam.° em
dez minutos.

Foi pcssfvel que c sr. f8sse para a cidade em dez minutes?

Foi possivel que o sr. Mee para a sede do =land() em dez
minutos?

Foi possivel que a sr. fosse para o seu qu3rtc em dez minutes?

Foi possivel que o sr. Mese para o armaam em dez minutos?

Foi possfvel que o sr. f8sse para o cats em dez minutes?

Foi possfvel que c sr. e o fessem para a cantina durante o
intervalo?

Sim, sr., fci pcssfvel que nLs !Sesames para a cantina durante
c intervalo.

Foi possfvel que c e o f8ssem para suns casas durante
o almoco?

Sim, sr., foi possfvel que files fessem para suas casas durante
o aim*.

SER POSSIVEL IR

Poi possivel QM a ccmpanhia dc Zeca fosse para a area de reuniao
antes das 0500 horas?

Sim, sr., foi possfvel que a companhia Zeca fSsse para a
area de reuniic antes das 0500 hcras.

Foi possfvel que a companhia do Zeca fSsse para o pcnto de reuniao?
Sim, sr., f(..i possfvel que a companhia fesse para o ponto
de reuniao.

Foi pcssfvel que a cempanhia do Zeca fSsse para a outra margem em
barces-pontFes?

Sim, sr., fci pcssfvel que a companhia do Zeca fSsse para a
outra margm em btrces-pcntties.

Fci possfvel que cs scldadcs fessem plra a cabeca de pcnte?
Sim, sr., foi possivel que cs soldadr's fessem para a cabega
de pcnte.
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Poi possival que os soldados fOssem para a outra margem em barcos-
pcntFes?

Sim, sr., fci possfvel que cs scldadcs f8ssem para a outra
margem em barcc-pant5es.

Poi possfvel qne os homens do escalao avangado f8ssem para o outro
lado do rio?

Sim, sr., foi possfvel que os homens do escalSo avangado
Mom para o outro lado do rio.

Poi possfvel que os homens do °seal& avangado f8ssem para a outra
margem em barcos-pontlies?

Sim, sr., foi possfvel que os homens do escalio avangado
f8ssem para a outra margem em barcos-pont3es.

Poi possfvel que o sr. e o f8ssem para a 4rea de reunigo?
Sim, sr., foi possfvel que n6s f8ssemos para a area de reunigo,

Foi possfvel que o sr. e o f8ssem pars o outro lado do rio?
Sim, sr., foi possfvel que n6s fassemos para o outro lado do
rio.

Poi possfvel que o sr. e o Mason para a outra margem do rio
embarcos-pontaes?

Sim, sr., foi possfvel que n6s f8ssemos para a outra margem do
rio em barcos-pont8es.

SIR MELHOR SPR

Poi melhor que o sr. f8sse o primeiro da fila na cantina?
Sim, sr., foi melhor que eu f8sse o primeiro da fila na
cantina.

Poi melhor que o f8sse o primeiro da fila na cantina?
Sim, sr., foi melhor que o f8sse o primeiro da fila na
cantina.

Foi melhor que o sr. e o f6ssem os primeiros da fila na
cantina?

Sim, sr., foi melhcr que n6a f8ssemos os primeiros da fila
na cantina.

Poi melhor que o e o f6ssem os primeiros da fila na
cantina?

Sim, sr., foi melbas que o e o f8ssem Os primeiros
da fila na cantina.
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Perdue foi melhcr que os srs. Mem os primeiros da fila na
cantina?

Fci melhor que sr. fosse o primeiro da classe em (West Point)
(Gindsio) (Colggie) (Uhiversidade),

SER IMPOSSIVEL TRAZER

Foi impcssfvel que c sr. trcuxesse o seu carrc hoje?
Sim, sr., fci impcssfvel que eu trcuxesse meu cam hoje.

Foi impcssfvel que o trcuxesse c cirrc dgle hoje?
Sim, sr., Lei impossivel que c trcuxesse c carrc
dgle hoje.

Foi impossfvel que o sr. e c treuxessem os seus carrcs hcje?
Sim, sr., foi impossIvel que n6s trouxgssemcs os ncssos
carros hcje.

Foi impcssfvel que o e c trouxessem cs seus carros hoje?
Sim, sr., foi impcssivel que glee trcuxessem os seus carros
hcje.

SER BOM 5R F A 73R

Foi bom ue o sr fosse forte uando fgz o servi o militar?
Sim, sr., fci bom que eu fosse forte, quando fiz o servigo
militar.

Foi bom que o fosse forte, ouandc fgz o servigc militar?
Sim, sr., foi boa' que e fosse forte, quandc fez o
servigo militar,

Foi bom que c sr. e nssem fcrtes, quandc fizeram o
service militar?

Sim, sr., fci ben' que nfs fessemcs fcrtes, quando fizemos
o service nilitar.

Foi bom que c e c ftssem fortes, quandc fizeram o
scrvigo

Sim, sr., fci bom que nes fessem frstes, quandc fizeram
o service ni:i.itar.
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0 GRANDE ATA4.E

LIVIO 47

0 Estado-Maior fez um mapa de operaqBes para o general fazer os pla

nos do ataque. 0 general fez um cAlculo da situaqio levando em conta as

nossas fergas e as informaciies quo obtivernos sebre o inimigo. Sle quis

que os pianos para o ataque tivessam flexibilidade, um piano de fogo coor

denado e surpresa.

1 0 quo o Estado4Laior fez?
2 Para quem o fez o mapa de operaqBes?
3 Para que o fez o maps de operagOes?
4 0 que o general fez?
5 0 que Ole levou em conta, quando fez o cAlculo da situaqio?
6 0 que ele quis que os pianos para o ataque tivossee

Nandamos as ordens do oporaqio para os regimentoa e baixamo-las de

classificaqio. Os soldados receberam-nas como ordens de combat. para fa

zer uma cabinet de ponte do outro lado do rio.

As 0500 horas a companhia do Zeca saiu do ponto de reuniao e se di-

rigiu para o rio onde estavam os barcos-pontaes. ('dada barco-pontio tinha

dois soldados que guiavam os barcos do uma margem?' outra.

7 Mara onde mendames as ordens do operagao?
8 Nds baixamo-las de classificaqio?
9 Como os soldados receberam essas ordens?
10 Qual era a missio?
11 A que horas a companhia do Zeca saiu do ponto de reuniio?
12 Para onde a companhia se dirigiu?
13 Onde estavam os barcos-pontOes?
14 qmantos soldados guiavam os barcos-pontiles do uma nargem

outra?

Os aviBes fizeram uma cortina de fumaqa no rio para impedir que o

ininigo visse o ponto de cruzamento.

(Recapitulacgo - vide pdgina 17)
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A Artilharia fez uma tremenda barragem de fogo e impediu qua o ini-

age atacasse o escalao de assalto, enquanto este Baia da posigao de ata

que e atravessava o rio. 0 escalao de assalto atravessou o rio e entao

recebeu reforgos dos elementos da divisio.

15 0 que os aviBes fizeramnD rio?
16 Para quo?
17 0 quo fez a Artilharia?
18 0 que a tremenda barragem de fogo impediu?
19 Quando a Artilharia fez a tremenda barragem de fogo?
20 0 escalao de assalto atravessou o rio?
21 0 que o escalao de assalto recebeu depois de atravessar o rio?

0 ataque foi canalizado, pas mesmo assim a companhia do Zeca obteve

uma boa posigao de assalto. Usando fogo de assalto, a companhia lutou

com inimigo em combats aproximado e destruiu-o. Usando langa-chamas for

you o inimigo a Bair das easamatas e outras fortificagiies. Quando es-

tas estavam em charms, os soldados inimigos se rendiain ou eram capturados.

0 inimigo langou um contra-ataque e procurou forgar-nos a recuar pe-

lo rio. Repelimos o contra-ataque, eapturamos macs soldados inimigos e

aumantamos a cabega de ponto.

22 0 ataque foi canalizado?
23 Mesmo assim a companhia do Zeca obteve uma boa posigao de

assalto?
24 Usando fogo de assalto, o que a companhia fez?

25 Como a companhia destruiu o inimigo?
26 Como forgou o inimigo a sair das casanatas e outras fortifica-

gOes?

2? 0 que acontecia, quando as casamatas e outras fortificagOes
estavam am charias?

28 Todos os soldados ininigos se rendiar2
29 Todos eram capturados?
30 0 quo o ininico lancou?

31 Rase contra-ataque procurou forcar-nos a razor o que?

32 lids repolinos o contra-ataque?
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33 Capturamos Aais soldados inimigos?
34 Aumentamos a cabega de Fonts?

35 Para que o Estado-Nhior faz pianos de operagOes?
36 0 que 4 um cdlculo da situaggo?
37 0 que se leva em conta, quando se faz um cdlculo da situagio?
38 Como 4 quo se obtem informag5es s8bre o inimigo?
39 Que elenentos obt8m informagOes s8bre o inimigo?
40 0 quo 6 floxibilidade? (em termos militaros)
41 D8 um exomplo.
42 D8 um exomplo de piano de fogo coordenado cm uma oporaggo de

ataque.
43 Porquo o oleinonto surpr8sa 6 iraportanto durante uma oporaggo

do ataque?
44 Porquo baixamos a classificaggo das ordons autos do dd-1as

para os soldados?
46 0 quo 6 uma caboga do ponto?

46 Para que sorvomos barcos-pont5os?
47 Os soldados dum escalgo de assalto tamb6m guiam os barcos

de uma margem a outra?
48 Para que os avi5es fazam uma cortina de fumaga antes de um

escalio de assalto atravessar um rio?
49 Para quo a Artiiharia faz barrages de fogo antes de um esca-

la° de assalto atravessar um rio?
50 0 que sao reforgos?
51 0 que quer dizer ataque canalizado?
52 0 que quor dizer uma boa posiggo de assalto?

53 E fogo de assalto?
54 E combats aproximado?
55 0 quo se usa para forgar o inimigo a sair das casamatas?
56 Os soldados atiram nos inimigos quo se rondem?

57 Os soldados atiraia nos inimigos quo sao capturados?

58 0 que faz um inimigo para forgar-nos a recuar?
59 t possivel repelir um contra.-ataque, quando nao tamos bastante

arenas?
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NOTAS GRA!'iTICAIS

Imperfect Subjunctive

IMFERFFITO SIMPLES DO SUBJUNTIVO

I The Imperfect Subjunctive, active voice, is formed by substi-tuting the endings -SSE, -SSES, -SSE, -S6EMOS, -SSEIS, - SSEM,
for the ending -RAM of the third person plural preterite
indicative.

Infinitive

3rd pers. pl.
pret. indic.

Imperfect Subjunctive

(I etc. might return,
write)

Infinitive

3rd per. pl.
Pret. indic.

Imperfect Subjunctive
(I etc. might be, go
come, bring)

IR, SER

foRAM

f8SSE
nS57S
f6SSE
f6SSEMOS
f5SSEIS
fOSSEM

VOLTAR ESCREVER

voltaRr1M e s creveRAM

voltaSSE
voltaSSES
voltaSSE
voltgSSEMOS
voltiSSEIS
irltaSSEM

VIR

vieRAM

vieSSE
vieSSES
vieSSE
vieSSEMOS
vieSSEIS
vieSSEN

escreveSSE
escreveSSES
escreveSSE
escreveSSEMOS
escreveSSEIS
escreveSSEM

TRAMR

trouxeRAM

trouxeSSE
trouxTSSES
trouxeSSE
trouxeSSEMOS
trcuxeSSEIS
trcuxeSSEM

II When the verb of a main clause is in cne of the past indicative
tens,-s, the v'rb of the dependent cr subjunctive clause is in
the imperfect subjunctive.

Examples:

Eu ouis que alunc wiltasse para a sua cadeira.
I wanted tho student to return to his chair.

Pedimos qua ela escr:2vess seu ncme.
We asked her to writ,; h:r name.
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ueria que ale f8sse cntem.
I wanted him tc gc yestc'rday.

nueriamcs que ale fasse medico.
We wanted him tc, be a dcetcr.

Fci impcssfvel que ales trouxessem a mala.
It was impassible for them tc bring the trunk.

III The Imperfect Subjunctive is used after:

Foi pcss/vel que - It was possible (that)

Fci impossfvel que - It was impossible (that)

Foi melhcr que - It was better (that)

Fci bcm que - It was gcod (that)

Note: The mood :f the imperfect subjunctive is best translated
in English at EWA fcllcwed by a verb, e.g.

Fci bcm que ale chegasse cgdo.
It was ge:cd (that) he might have arrived ear4.

VOCABUIARIO

A APOIARAM (apoiar, reg.), preterite, you, they supported, sus-
tained, upheld.

APROXIMADO -DA (aproximar, reg.), past partidiple and adj., close,
near.

ARMA(S) PORTdTEIS -TIL (f.), small arms.
ASSSTO (m.), assault.
AUMENTAVOS (aumentar, reg.), pres. indicative, we augmented,

enlarged, increased.

B BAIYAMO-LAS DE CLASSIFICAVIO (baixar, reg.), pres. indicative, we
declassified them. The final S of BAIXAMOS is dropper', and L
is added to A (it, her) and the words are hyphenated.

BIRCO(S)- PONTOES -TAO (m.), ponton boats.
BiRRAG:34 (f.), barrage; barrier.

C CABEQA DE PONTE (f.), bridgehead.

CALCUL() Di SITC1c7:0 (m.), estimte of the situation.
CANILIZADO -D, (canalizar, reg.), past participle, canalized;

channeled; piped.
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CAPTURADO(S) -DA (capturar, reg.), past participle, captured.
CAPTUR1RIM (capturar, reg.), preterite, you, they captured.
CASAMITA(S) (f.), pillbox, casemate.
CLASSIFICIDA(S) -DO (classificar, reg.), past participle,

classified.
COMBITE APROXIMADO (m.), close combat.
CONTRA-AnnUE (m.), counterattack.
CORTINA (f.), screen, curtain; ----- de arame, wire screen.

Correr as cortinas to draw the curtains.
CORTINA DE FUMAQA (f.), smoke screen.

E EIDENTO(S) (m.), element.
=ALIO DE ASSALTO (m.), assault echelon. (Fl) ESCALOES DE ASSALTO
ESTADOMXIOR (m.), general staff.

F FLEIIBILIDADE (f.), flexibility.
FORFAR -NOS (forcar, reg.), to force us.
FUMAQA (f.), smoke.

I IMPEDIR (irreg.), to impede, hinder, obstruct; to keep back,
restrain; to balk, thwart; to preclude, prevent (DE, from).

L LANQA-CHAMAS (m.), flame thrower.
LTVNDO EM CONTA (levar, reg. )2 taking into account.
LUTOU (lutar, reg.), preterite, you, he fought.

P PIANO DE FOGO COORDENADO (m.), coordinated fire plan.
PORT EIS -TIL, (adj), portable.

R RECUR (reg.,), to retreat, recede; to step (move, go, draw, fall)
bac'c; to back away; to give ground; to back up; to recoil,
fifn:h.

REFORclitAM (reforqar, reg.), preterite, your they reinforced.
REFORcOS (m.), reinforcements additional troops. (sing.), UMW.
RENDIAM( -SE) (render-se, reg.), imperfect indicative, you, they

s=andered.
REPELIR (irreg.), to repel. repulse; to oppose, rebuffs to snub,

spn; tc reject, refuse. ----- a farca pela f6rga, meet
farce with foroe.

S SURPUSA (f.): surprise.

T TREMENDA -DO: tremendous.
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EXPRESS:MS

A PiRMA(S) PORT EIS -TIL (f.), small arms.

B BAIXAM) -LAS EE CLASSIFICAM (baixar, reg.), pres. indicative,
we declassified them,. The final S of BAIIAMDS is dropped;
an L is added to A (it, her) and the words are hyphenated.

C CAMEO DE PONTE (f.), bridgehead.
CALCULO DA SITUW7.0 (m.), estimate of the situation.
COMMUTE APROXIMADO (m.), close combat.
CORTINA DE FUMWA (f.), smoke screen.

E ESTADO-MAIOR (m.), general staff.

L LANQA-CTYAS (m.), flame thrower.
LEVANDO EM CONTA (levar, reg.), taking into account.

PLANO DE FOGO COORDENADO (m.), coordinated fire plan.

RECIPITULAM

1 Alunos sergo o soldado e o Z.,ca e dingo o que fazem no dialogo.

2 Alunos descrevergo o quadro ilustrado da Situacgo Militar 9
variando os verbos nos tempos dos passados do indicativo,
futuro e conditional.

TAREFA

1 Escrever 10 perguntas e respostas sftre a licgo.

2 Gravar as perguntas e respostas.

3 Fazer um resumo do dialog° e da leitura.

4 Gravar o resumo.
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Do

Do

Do

APRESENTAQXO DA GRANATICA LIDO 48

GOSTAR ABRIR, SAIR, IR, P6R

Eu Rostaria que o sr. abrisse a porta,
que eu gostaria?
O sr. gostaria que eu abrisse a porta.

Eu gostaria que o abrisse a porta.
que eu gostaria?

O sr. gostaria que ale abrisse a porta.
Eu gostaria que o sr. e o abrissem a porta.

que eu gostaria?
O sr. gostaria que nos abrissemos a porta.

Eu gostaria que o sr. e o abrissem a porta e saissem da

sala.

Do que eu gostaria?
O sr. Rostaria 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?
O sr. gostaria que ales abrissem a porta e saissem da sala2

O sr. gostaria que eu abrisse a porta e saisse da sala.
Sim, sr., eu gostaria que o sr. abrisse a porta e saisse da sala.

Eu Rostaria que o sr. pusesse o seu livro na mesa.
Do que eu gostaria.

O sr. gostaria que eu puseAe o livro na mesa.
Gostaria que o fOsse at a mesa e pusesse o livro dale

na mesa.
Do que eu gostaria?

O sr. gostaria que o fosse at a mesa e pusesse o livro dale

na mesa.
Gostaria que o sr. e o robsem at a mesa e pusessem os

seus livros na mesa.
que eu gostaria?

O sr. gostaria que nos reossemos at a mesa e pusessemos os nossos

livros na mesa.
Gostaria que o e c
vros dales na mesa.

que eu gostaria?
O sr. gostaria que ales fossem at a mesa e pusessem os livros da-

les na mesa.
O sr. gostaria que eu fosse at a mesa e pusesse o meu livro

na mesa?
Sim, sr., eu gostaria que o sr. f8sse at a mesa e pusesse o seu

livro na mesa.

Do

Do

f8ssem at a mesa e pusessem os li-
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2 TER, TER DE TRABALHAR, DE ESTUDAR IR, FAESR, DAR

Se eu tivesse tcmpo. iria a Los Angeles no fim de semana.
C sr. iria, se tivesse tempo?

Sim, sr., se eu tivesse tempo, eu tambem iris a L.A. no fim de
semana.

Se o tivesse tempo, ele iria a --- no fim de semana?
Sim, sr., se ele tivesse tempo, ele iria a --- no fim de semana.

Se o Pr. e sua esposa tivessem tempo, os srs. iriam a ---
no fin de semana?

Sim, sr., se nos tivessemos tempo, nos iriamos a --- no fim de sema
na.

Se o e o tivessem tempo, eles tambem iriam?
Sim, sr., se Sles tivessem tempo, eles tambem iriam.

Se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria un Casa em Plari.
Se o sr. tivesse ruito dinheiro, onde o sr. compraria uma case?

Se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria uma easa em Palm Springs.
Se o tivesse dinheiro, o que ale faria?
Se o sr. e sua esp6sa tivessem muito dinheiro, o que fariam?
Se o e o tivessem muito dinheiro, o que fariam?

Se eu nio tivesse de trabalhar, eu descansaria.
Se o sr. 115° tivesse de trabalhar, o que faria?

Se eu nio tivesse de trabalhar, eu tambha descansaria.
Se o nio tivesse de trabalhar, o que faria?
Se o sr. e sua esp6sa n5o tivessem de trabalhar, o que fariam?
Se o sr. e o nio tivessem de trabalhar, o que fariam?
Se o e o n5o tivessem de trabalhqr, o que fariam?

Se eu nIo tivesse de estudar agora, eu daria um passeio
Se o sr. nAo tivesse de estudar agora, o sr. daria um passeio?

Sim, sr., se eu nio tivesse de estudar agora, eu daria um passeio.
Be o nio tivesse de estudar, daria um paseeio?
Se o sr. e o nio tivessem de estudar, dariam um passeio?
Se o e o nio tivessem de estudar, dariam um passeio?
0 que o sr. e o fqriam, se nio tivessem de estudar agora?

Se eu tivesse !mita sorte, eu iria a Las Vegas.
Se o sr. tivesse r'uita sorte, o sr. iria a Las Vegas?

Sim, sr., se en tivesse multi sorte, eu iria a Las Vegas.
Onde o iria, se 51e tivesse multi sorte?
Onde o sr. e sua csp6 ;a iriam,se tivessem iuita sorte?
Onde o e o iriam se tivessem muita sorte?
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3 POE FAZER, FICAR ZANGADO, P6R

Se minha espOsa nao pusesse o carro na garagem de noite, eu o

poria.
Se sua esposa n,3o pusesse o carro na garagem de noite, o sr. poria?

Sim, sr., se ela ngc pusesse, eu poria.

Se a esp8sa do --- nao pusesse, Ale poria?

O que o sr. e c fariam, se suas esp8sas nic pusessem?

O que o e o fariam, se as esp8sas (Mies nao pusessem?

Se meu filhc ngo pusesse as coisas no lugar certo, eu ficaria

Hondo com ele
Se o seu filho ngo pusesse as coisas no lugar certo, o sr. ficaria zanga

do cam ele?
Sim, sr., se meu filho nao pusesse as coisas no lugar certo, eu fi
caria zangado ccm ele.

Se c filho do --- nao pusessd, o que ele faria?

Ele ficaria zangado?
Se os filhos do sr. e do --- nao pusessem, os srs. ficariam

zangados?
O que fariam?
Se os filhcs do --- e do nao pusessem, ales ficariam

zangados?
O que fariam?

4 PODER IR, ACENDER GOSTARIA DE IR, ACENDER

Se eu ngo pudesse ir a Portugal, eu gcstaria de ir ac 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 nao pudesse ir ele gostaria de ir

Sid, sr., se o ngo pudesse ir ----,ele gostaria de ir

Se o sr. e o ngo pudessem ir os srs. gostariam de ir

iie- ?
Sim, sr., se nos nao pudessemos ir nos gostarfamos de ir

Se o e o nao pudessem ir eles gostariam de ir

IMNIBMI.M?

Sim, sr., se ales ngo pudessem ir eles gostariam de ir

Se eu ngo pudesse acender a lareira2 eu acenderia o aquecedor.

Se o sr. ngo pudesse acender a lareira, o sr. acenderia o aquecedor?

Sim, sr., se eu ngo pudesse acender a lareira, eu acenderia o aque

cedor.
Se o nao pudesse acender a lareira, o que faria?

Se o sr. e o nio pudcssem acender a lareira, o que fariam?

Se o e o nao pudessem acender a lareira, o que fariam?
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5 QUERER, ESPERAR INCLUIR, TFR, SAIR, D1RIGIR-SE, FAZER,
IMPEDIR, AMR, GANHAR, COI AR, ATM,-
VESSAR, DESTRUIR

O Estado-Maior quiet quo todos os pianos para o ataque incluissem
flexibilidade, surpresa e quo tivessem um piano de fogo coordenado.

O E.M. quis que todos os pianos pars o ataque incluissem fiexibili-
dade?
O o que mais?

O oficial quip que a compenhia saisse do ponto de reuniao Ns 0500
horas e se dirigisse;= para o rio.

A que tiaras o oficial quis que a oompanhia saisse do ponto de
reuni&o?
Para onde ale quis que a companhia se dirigisse?

Ele queria que um aviao fizesse uma cortina de fumaga.
O que die queria que o aviio fizesse?

Ele esperava que a cortina de fumaga impediese o inimigo de ver o
ponto de cruzamento do rio.

O que die esperava que a cortina de fumaga fizesse?
O E.M. quis que a Artilharia abrisse fogo, fizesse uma tremenda
barragem e ganhasse superioridade de fogo.

O que o E.M. quis que a Artilharia fizesse?
0 oficial queria que o escalio de assalto da Infantaria saisse
da posicio de ataque e comegasser a atravesear o rio embarcos-
pontlies.

De onde o oficial queria que o escalgo de assalto saisse?
Como ele queria que o escalgo de assalto atravessesse o rio?

Ele queria que a companhia destruisse as casamataw e outras forti
ficagOes com o Tanga-chamas e outras armas.

Como ele queria que a compenhia destruisse as casamatas e ou-
tras fortificag6es?
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0 ITOTEL

Joao checou ao Rio de Janeiro e foi pare o Grande Hotel. Ptdiu =quar-to de solteiro ao gerente e este the deu um coin banheiro no dticimo ander.
A diAria era CR;fi3,500,00.

Personagens: Joao, Gerente e empregado

1 T Quero um quarto de solteiro.
G Ttmos mu cam banheiro no ddcimo ander.

2 1 Quanto 4?
G Quinhentos Cruzeiros a di4ria.

3 J Nhito bem. Pico coin Ole.
G Face o favor de preencher este fiche de registro.

Todos os hdspedos precisata preencher uma fiche do rcgistro coin o none,
nacionalidadc, profissgo, rosidencia, procedencia, destino e outras informagOes.

4 G Vanes subir polo elevador.
I t este o quarto?

5 G 3i$6 sr. Tenha a bonded° de ontrar. Que tal?
Phrcco um pouco abeado.

6 G g porquc ost4 fochado. (Abrindo a janela) Vcja o quarto
d ban arcjado.

I De fato d.

7 G Eavistadlinda.
I Realmente. raga o favor de mender vir as males.

8 G Sim, sr., jet e jA.

Uns minutos mais tarde um empregado entry no quarto comas males.

9 E 0 sr. deseja alguma coisa mais?
G Pode trocax o travesseiro? Esse al d mite duro.

10 E Pois nao. 0 sr. deseja mais um cobertor?
I Nao, obrigado, mas quero uns cabides.

11 E Ubito bem. Vou traze-los a uatravesseiro f6fo.
I E traga tambdm um jarro de ague gelada.
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12 (agradocendo pola gor,seta) Naito obrigado cavraheiro.
ffrio hd do quo.

EXERCfCIOS DA GRALIATICA

1 GOSTAR POSER TROCAR

o omprogadorocar o travcssoiro.

0 sr. gostaria quo o omprogndo pudosso trocar o travcssoiro?
Sin, sr., ou gostr_ria quo o omprogado pudosso trocar o travos-
soiro.

O ---- gostaria quo o umprog^do pudosso trocar o trrIvossoiro?
Sirs, sr., 310 gostaria 4110 o ,,mpro3r.do pudesse trocar o travos
soiro.

O sr. a sua csp6sa costaricua quo o cnprogado pudosso trocar o cober
tor?

Sin, sr., nds gostarfamos 4uo o aaprogndo pudossc trocar o Co..
bertor.

O o gostarian quo o omprogado pudesse trocar o cobertor?
Sim, sr., gles gostariam que o empregado pudesse trocar o co-
bertor.

Eu gostaria que o eapregado pudesse trocar os cabides?
Sim, sr., o sr. gostaria quo o emprecAdo pudesse trocar os ca-
bides.

Eu Postaria so ou pudesse trocar o travosseiro duro por _um f8fo.

O sr. gostaria so o sr. pudesso trocar o travossoiro duro por um nfo?
Sim, sr., ou 3ostaria so eu pudoese trocar o travesseiro duro
por um f8fo.

O ---- gostaria no t10 pudesso trocar o jarro do Agua por um do vinho?
Sin, sr., elo gostaria so nc pudoesc trocar o jarro do Agua por
un do vinho.

O sr. o o gostariam so pudossen trocar o quarto abafado por um
arojado?

Sim, sr., nds gostnriamos so nds puddssomos trocar o quarto
abafado Dor un arojado.

O ---- o ---- se gles Dudessem trocar os cabides velhos por novos?
Sim, sr., gles gostariam se pudessem trocar os cabides velhos
por novos.
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2 POIJER TER DESCAIBAR DOR:LER

Seetter umivartoaeu descansaria melhor.

LIcliO 48

So o sr. pudesse ter um quarto arejado, o sr. descansaria melhor?
Sim, sr., se eu pudesse for um quarto arojado, Cu doscansaria molhor.

So o pudosso for um quarto arojado, celo dorioiria Aolhor?
Sim, sr so 310 pudcssc for ua quarto arojado, elo dormiria molhor.

So o sr. o o pudossan for um .quarto arojado, os srs. dory iriam
molhor?

Sim, sr., so n6s puessomos for um quarto arojado, nds dornirfamos
=Thor.

Se eu pudesse ter um quarto arejado, eu dormiria bent
Sim, sr., se o sr. pudesse ter um quarto arejado, o Sr. dormiria melhore

3 PRECISAR

Seu eu .orecisasse alguma coisa, o emprogado traria.

Se o pr. procisasso alguma coisa, o emprogado traria?
Sim, sr., eo ou procisasso alguma coisa, o omprogado traria.

Sc o sr. o o procisassom alguna coisa o omprogado traria?
Sim, sr., so nds procisAssonos alguma coisa amprogado traria.

So o procisasso um travossoiro f8fol o emprogado traria?
Sim, sr., so o procisasso um travossoiro fog°, o omprogado traria.

Sc o sr. o o procisassozu ccbides novos, o ozaprogado traria?
Sin, sr., so nds procisdssonos cabidos novas, a onprogddo traria.

So o o o procisassom um jarro, o onprcgado traria?
Sim, sr., so Oles procisasson un jarro, o omprcgado traria.

So Cu procisasso uma ficha dc rcgistro, o onprogado traria?
Sin, sr., so 0 sr. prothisassc umn ficha do rcgistro, o umprcgado traria.

4 TER PREENCHER DAR ESCREVER

So ou tivosso do proonchor uria ficha do rcgistro, Cu dnria ttidas as infor-
as2os.

So o sr. tivosso do proonchor n
Vos?

Sin, sr., so ou tivossc do proonchor
eos.

Su o tivosso do proonchor a
tonsi?

Sim, sr., so no tivosso do proonchor a ficha, elo oscrovoria o nom par
oxtonso.

So o sr. o o tivossora do prconchor a ficha, is srs. oscrovoriaza
none di pai o da mao?

Sim, sr., so nds tivdssonns dc proonchor a ficha, nds oscrovorfamos os
noses do nossos pais o do nossns macs.

ficha, o sr. daria t5das as inform-

a ficha, ou d-ria tOdas as informa-

ficha, Olo oscrovoria o nprio por ox.
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Se o sr. tivesse de preencher a ficha, o sr. escreveria a sua nacio-
nalidade?
Sim, sr., se eu tivesse de preencher a ficha, eu escreveria a minha nacio
nalidade.

Se o tivesse de preencher a ficha, Ile escreveria a idade e a
instruggo?

Sim, sr., se Ale tivesse de preencher a ficha, ele escreveria a idade e
a instrucio.

Se o sr. e o tivessem de preencher a ficha, os ars. escreveriam
o estado civil e a profissio?

Sim, sr., se nos tivessemoa de preencher a ficha, nos escreverfamos o es
tado civil e a profissao.

Se o e o tivessem de preencher a ficha, tiles escreveriam o
Lugar onde trabalham e a residencia?

Sim, sr., se tiles tivessem de preencher a ficha, tiles escreveriam o lugar
onde trabalham e a residencia.

Se eu tivesse de preencher a ficha, eu escreveria a procedencia e a
data de entrada?

Sim, sr., se o qr. tivesse de preencher a ficha, o sr. escreveria a pro-
cedencia e a data de entrada.

Se o Ir. tivesse de preencher a ficha, o sr. escreveria o destino
e a data de safda?

Sim, sr., se eu tivesse de preencher a ficha, eu escreveria o destino e
a data de safda.

5 PoR PANDAR VIR

Se o empregado ngo pusesse cabides no armgrio. eu mandaria vir cabides.

Se o empregado ngo pusesse cabides no a
cabides?

Sim, qr., se o empregado nio pusesse cabides
cabides.

Se o empregado ngo pusesse cobertor na cama, o mandaria vir um
cobertor?

Sim, sr., se o empregado ngo pusesse cobertor na cama, ele mandaria vir
um cobertor.

Se o empregado ngo pusesse um jarro na mesa, o sr. e sua es/Asa
mandariam vir um jarro?

Sim, sr., se ele ngo pusesse um jarro na mesa, nos mandarfamos vir um
jarro.

Se ele nio pusesse toalhas no banheiro, o e o mandapiam vir
tolha s?

Sim, sr., se ele ngo pusesse toalhas no banheiro, tiles mandariam vir
toalhas.

rmArio, o sr. mandaria vir

no armgrio, eu mandaria vir
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P8R GOSTAR

Sc nu nao pusesse a nacionalidade na ficha o goronto_nao au-taria.

Se o Sr. nao pusesse a n%cionalidado, o goronto gostaria?
Wio, sr., so ou nno pusesso a nacionalidadc, o gerente naogostaria.

Sc o nao pusosso idado, o gorontc gostaria?
N'7o, sr., so 61c nao puscsso a idadc, o gcronto nao gostaria.

Sc o sr. o o nao pusessom a profissao, o gcronte gos-taria?
Nao, sr., so n6s nao pusessomos a profisao, 81e nao gosta-
ria.

So o o pusessem a proceddncia, V gerente
gostaria?

Nao, sr., se ales nao pusessem a procedencia, o gerdnte nao
go staria.

Se eu nao pusesse o destine, c gerento gostaria?
Nao, sr., se eu nao pusesso o destine, o goronto nao gostaria.

ABAIR FICAR

Sz eu abrisso a ianclat a sala ficaria mais arotada.

So o sr. abrisso a jancla, a sala ficaria mais arcjada?
Sim, sr., so ou abrisso a janola, a sala ficaria mais arcjada.

Sc c abrisso a jancla, o quarto ficaria mais arcjado?
Sim, sr., sc 81c abrisso a janola, c, quarto ficaria mais arcja
do.

Sc o sr. o o nao abrissom a jancla carro, Csto fi-
caria abafado?
vordado, so nos n7c atrissca-)s a jancla do carro, 8stc fica-

ria abatado.
So o c o nao abrissom a porta, a sala ficaria aba-
fada?

Sim, sr., so 81cs nao abrisscm a p,rtal a sala ficaria: abafada.
Se GU nao abrisso a janola, o quarto ficaria abafado?

Sim, sr., so o sr. nao abrissc a jancla, o quart-% ficaria aba-
fado.
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0 HOTEL

Joao chogcu rlo Rio do Sanciro e foi para o Grande Hotel.

[1 Pediu um quarto de solteiro ao gerente e Este lhe deu um com

F]

banheiro no ddeimo andar. A didria era CR$500,00.

0 gerente pediu a Jogo para preencher uma ficha de regis

tro. Todos os hdspedes precisam preoncher ossa ficha. Hol

muito tempo quo Togo ngo preonchia fichas do registro do ho-

tcis o fioou surpraso corn as muitas informacOos quo procisou

Eldar.

1 Para oxide Togo foi, quando chogou ao Rio do Janeiro?

2 Quo quarto alo pediu ao gerente?

II
3 Eme.quo andar ficava o quarto quo o goronto dou a

Joao?
4 0 quarto tinhalbanhoiro?

El

5 Quanto era a didria?
6 0 que o gerente pediu para Togo fazer?
7 Todos os hdspedes precisam preencher essa ficha?

El

8 Joao sompre preenchia fichas de registro de hotel?

9 Porque 810 ficou surpr8so?
10 Elo precisou dar muitas infofmacOes?

El

GRANDE HOTEL
Apartamento n2Fiche A
quarto n2 121

11 NOME POR EXTENSO Joao Passos do Oliveira Lara

Rogistro n2

NOME Pai Ernosto do Olivoira Lara
Mgo Consuolo Passos do Oliveira Lara

YACIONALIDADE brasiloiro IDADE 42 anos

INSTRUO0 superior ESTADO CIVIL casado

PROFISSAO prcftssor

ONDE TRABALHA? Escola Ouquo dc Caxias, SaH o Paulo

1.]
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RESIDoNCIA Avenida Osvaldo Cruz, 147, Sao Paulo

PROCEDONCIA Sao Paulo DATA DE EITTRADA 20/3/61 HORA 0840

DOCMIENTO DE IDENTIDADE Cartoira do Idnntidado

DATA DE SAfDA 25/3/61 HORA 10:00

DESTINO Rocifo

ASSINATURA

11 qua]. 6 o ndmcro do quarto do Joao?
12 Qual 6 o nome do Joao por oxtonso?
13 Qual 6 o nomo do pai do joao por oxtonso?
15 Qual 6 o nomo da mno do Joao por oxtonso?
16 qua]. 4 a nacionalidade de Yoga?
17 Que idade Joao tem?
18 Qual 4 a instruct:to de Xogo?
19 Qual 4 o estado civil dole?
20 Qual 4 a profissio dole
21 Onde trabalha?
22. Onde fica a residOncia do logo?
23 Qual 4 a sua procedOncia?
24 Qual (1 a data do ontrada.o horn?
25 Quo doaumento do identidado 810 apresontou?
26 Qual 4 a data do saida_o horn?
27 Qual 6 o dostino do Joao?

Togo achou o quarto abafado, mas quando a janela ostava

aberta o quarto era bem arejado. Do lado direito do hotel ha

via casas velhas e feias, mas do outro lado a vista era linda

-- a Baia de Guanabara com o fairtoso Pao de Acdcar, as praias,

o mar verde e os pr4dios de muitas cores.

28 Que tal Jo 4o achou o quarto?
29 E comb era o quarto, quando a janela estava aberta?
30 0 que havia do lado direito do hotel?
31 Como era a vista do outro lade?
32 Descreva a vista.
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Joao pediu para o gerente mandar vir as malas e deitou-se

na cama para descinsar. Nilo Ode descansar bon porque o tra-

vesseiro era duro. Quando o empregado veio eon as malas, Yoio

pediu-lhe para trocar o travesseiro por outro mais raft. Tam-

bem pediu um jarro de Agua gelada e mais cabides. Nio quis ou-

tro cobertor porque era de Weio Paulo, e nao sentia trio no in-

verno carioca. Durante o inverno no Rio, os cariocas sentem

trio e os paulistas geralmente sentem calor.

33 0 que Sato pediu para o gerente mandar vir?
34 Porque ele so dcitou na cams?
35 Porque niio pado descansar?
36 Quando o omprogado veto, o quo dlo trouxo?
3? 0 quo Joao lho podiu?
38 Elo timbdm pediu um jarro do dgua c mais cabides?
39 Porquo Ioao iao quis outro cobortor?
40 !le sontia Frio no invorno carioca?
41 Os cnriocns sontom trio, duranto o invorno no Rio?

42 Os paulistas scntom trio?

43 qunndo c sr. ostavo num hotel pela dltima vaz?

44 Quanta foi a didria?
45 0 goronto podiu para o sr. preonchor uma fiches do

rogistro?
46 0 sr. procisou dar muitas infnrmacCes?
47 0 sr. ficou surprase ccm as inf,-2rmacBes quo Ioilo

procisou dar?
48 Qual 4 o seu none por extenso?
49 qual 4 a sua nacionalidade?
50 Que idade o sr. tea?.
51 Qua]. 4 a sua instrucao?
52 qual 4 o seu estado civil?
53 qual 4 a sua profissio?
54 Onde o sr. trabalha?
55 Onde flea a sua residancia?
56 qual 6 a sua procedancia?
57 quo documonto do idontidado o sr. tom?

53 0 sr. so lcmbra da data dc ontrada o safda do
hotel ondo estavo?

59 qual 6 a data mais iaportanto para o sr.

60 qua]. 6 o sou dostino?
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RECAPITULActO

1 Alunos servo Jogo, o gerente e diriO o que fazem nests licao
variando os tempos de verbcs no presente do indicativc.

2 Os aluncs preenchergo a ficha anexa e conversargo s8bre c
assuntc da licao.

1

TAREFA

1 Escrever 10 perguntas e respcstas sebre a licgo.

2 Gravar as perguntas a respostas.

3 Fazer um resumo do didlogo e da leitura.

4 Gravar o resumo.

3rd pers. p1.
pret. indic.

ROTAS GRAMATICAIS

MEIRIR

abriRAK

POE

puseRAM

Imperfect Subjunctive

(I etc. might open, abriSSE puseSSE
put, have) abriSSES puseSSES

abriSSE puseSSE
abriSSEPOS puseSSEMOS
abrfSSEIS pus6SSEIS
abriSSEM puseSSEM

TER PODER

3rd pers. p1. tiveRAM pudeR1K
pret. indic.

Imperfect Subjunctive tiveSSE pudeSSE
tiveSSES pudeSSES
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tiveSSE pudeSSE
tivgSSEMOS pudgSSEMOS
tiv4SSEIS pudgSSEIS
tireSSEM pudeSSEM

2 The Imperfect Subjunctive is used in the dependent clause when
the verb -.).f the main clause is in the conditional tense, i.e.

Eu Rcstaria que c sr. abrisse a perta.
I would like yzu to open the do r.

main clause dependent clause

Eu grstaria.que o sr. pusesse c livro na cadeira.
I would like you tc put the bcok -.11 the chair.

I
main clause dependent clause

3 Often the Imperfect Subjunctive fcllows QUE and SE

Eu gcstaria QUE gle tivesse a cpertunidade.
I would like him to have the opportunity.

Eu gost3ria SE tle tivesse a oportunidade.
I would like IF he had the opportunity.

VOCABULARIO

A ABAFADO DA (adj ), stuffy, close; sultry.
ABERTA TO (abrir, reg.) (adj. irregular past part.), cpen; clear;

overt; frank; honest.
IREJADO DA (adj.), ventilated, aired,

B BONDADE (f,), kindness, gc-dness, benevolence.

C CAB1DE(S) (m.), coathangar; hatrack.
CARIOCA (d.;i.), cr pertaining tc the city cf Ric de Janeiro;

(m., f.), a native rf that city. (f. slang) strong coffee
weakened with hrt

CObERTOR (m.), blanket, quilt; bed cover.

D DAT;. DE ENTR.DA (f.), date :f entry, arrival.
DE MO, many, actually, in fact.
D1STINO (m.), destinati: n; destiny, fate; d-: cm; whereabouts.

Com ----- a, bnund
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DIARIA (f.), daily rate (as of a hotel); daily expense; per diem
expense allowance; (adj.), daily.

DURO -RA (adj.), hard, firm, solid, compact; stiff; difficult;
a hard-boiled individual. ----- de cabeca, hardheaded.
Pio stale bread; (collog.) a miser.

E ESTADO CIVIL (m.), civIl status.
EVENS° --SA (adj. ), per in full, at lgngth; extensive, wide,

large; ample.

F FECHADO -DA (adj.), closed, enclosed; unopened.
FEIA(S) -0 (adj.), ugly, unsightly, homely.
FICHA DE REGISTRO (f.), registration form, card.
FICO OOM (I E) (ficar, reg.), I (will) take (it); I (will)

stay with him.
FICOU SURPRESO -SA, (ficar, reg.), pret., you, he was (became)

surprised, astcnished.
FOFO .FA (adj.), soft, fluffy; puffy; light and hollow.

G GERENTE (m.,F.), manager.

H HOSPEDE(S) (m.), guest; lodger; hest.

I IDItDE (f.), age, time of life. Cue ----- tern wee'? How old are you?
INSTRUO0 (f.), schooling, education; instruction, teaching.

(pl.) INSTRUcOES.

J Jg E Jg, right now,
JARMO (m.), water pitcher; jug.

M MANDAR VIR, to bring (to have something brought).
MAR (m.), sea, ocean. ----- alto, high seas.

N NACIONALIDADE (f.), nationality.
NOW POR EXTMS0 (m.), name in full.

P PAULISTA(S) f.), a native or inhabitant of the state of
TAO Paulo.

PRAIA(S) (f.), beach, seashore.
PROCEDENCIA (Is.), the fact of coming from a particular area, city,

country] source, orig4n; derivation from.
PROFISSIO (f.), prefessial. (pl.) PROFISSOES

R RESIDENCIA (f.), residence, dwelling, abode, house, home.

S SENTIR C!LOR (sertir, irreg.), tc feel hot.
SENTIR FRIO; tc feel cold.
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T TENH,! A BONDADE DE (ter, irreg.), please; if ynu please
TROCAR (o travcsseiro) POR (cutro) (trocar, reg.) to replace

(the pillow) by (another).

VELHA(S) LHO, (adj.), old; aged, elderly; (m.), old man; (f.)
old woman.

EXPRESSGES

D DATA DE ENTRADA (f.), date of entry, arrival.

E ESTADO CIVIL (06), civil status.

F FICHA DE REGISTRO (f.), registratic.n form, card.
FICO COM (ELE) (ficar, reg.), I (will) take (it); I (will) stay

with him.
FLOOU SURPRESO SA (ficar, reg.), pret., you, he was (became)

surprised, astonished.
J1 E J1, right now.
MANDAR VIR, to bring (to have something brought).

J

N NOME POREITENSO (m.), name in full.

S SENTIR CALOR (sentir, irreg.), to feel hot.
SENTIR FRIO, to feel cold.

T TENHA A BONDADE DE (ter, irreg.), please; if you please.

IdFORMAQA0 HISTORICA E GEOGR1FICA:

CRUZ, OSVALDO Gongalves medico e higienista brasileirc (1872-
1917). Acabou com a febre amarela no Rio de Janeiro.
Membro do congress° international de higiene an Berlim
e recipiente de medalha de cure da imperatriz alema.

PAO DE AOCAR rochedo de 450 metros acima do nivel do mar situado
entrada da Baia de Guanabara. PSde se subir ao pico por

meio de um bonde aeren. Passelo obrigatOrio de todo turista.

RECIFE capital do Estado de Pernambuco.
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APRESENTAVO DA GRAMMA

1 SE COMFRAR FAGAR

Se eu comprar um carro novo. arei You ar esta go.

Se o sr. comprar um carro novo, pagara vai pagar a prestaggo?

Sim, sr., se eu comprar um carro novo, (pagarei) (you pagar)
X prestaggo.

Se Ole comprar um carro novo, (pagarg) (vai pagar) t prestagio?

Sim, sr., se ale comprar um carro novo, (pagarg) (vai pagar)
prestaggo.

Se o sr. e sua espOsa comprarem um carro novo, (pagargo) (vgo
pagar) ) prestagio?

Sim, sr., se as comprarmos um carro novo, (pagaremos)
(vamos pagar) 3 prestaggo.

Se o e o comprarem um carro novo, (pagargo)

(vio pagar) h prestaggo?
Sim, sr., se eles comprarem um carro novo, (pagargo)
(vgo pagar) t prestaggo.

2 PAGAR 7- SE ALUGAR

Eu (nagrei) (You pagar) uns cegidolares, se alugar uma boa casa
(no Rio) rem Lisboa).
Quanto o sr. (pagarg) (vai pagar), se alugar uma boa casa

Eu (pagarei) (vou pagar) -----, se alugar uma boa casa

Quanto o (pagard) (vai pagar), se alugar uma boa casa
!le (pagard) (vai pagar) -----, se alugar uma boa casa

Quanto o sr. e sua esp8sa (parrio) (vgo mar), se alugarem uma
boa casa

N6s (pagaremos) (vamos pagar) , se alugarmos una boa

casa
Quanto o e o (pagargo) (vio pagar), se alugarem uma boa

casa
Bias (pagargo) (vgo pagar) se alugarem uma boa c

casa 0111

3 FAGAR SE NCHER

Eu (paqareiurka?..sddlasseereldierotuede
gasolina do men carro.
Ouanto o sr7(5.417 (vai pagar), se encher o tanque de gasolina

do seu carro?
Eu (pagarei) (vou pagar) -----, se encher o tanque de
gasolina do meu carro.

2uanto o (pagarg) (vai pagar), se encher o tanaue de

gasolina dc seu carro?
. .
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Ele (pagari) (vai pagar) -----, se encher c tan2ue de
gasoline do seu carro.

nuanto o sr. e sua esp8sa (pagario) (vgo pagar), se encherem o
tanque de gasoline dc sou carro?

116s (pagaremos) (vamos pagar) -----, se enchermos o tanque
de gasolina do ncssc carro.

Ouante 0---- e e (pagargo) (Tic pagar) , se encherem
tanque de gasclina dos seus carrcs?

Eles (pagario) (vgo pagar) -----, se encherem o tanque de
gasolina dos seus carrcs.

4 BFEER ANTES (DUE DEPOIS )UE COMER

Responder na formasegAlml

Eu (beberei) (you beber cocacola de is cue eu comer a merenda.
0 sr. (beber5 (vai bebor cocacola, antes que comer a merenda?

NAG, sr., eu ngc (beberei) (you beber) cocacola, depois que
comer a merenda.

O ----- (beber4) (vai beber) cocacola, antes que comer a merenda?
Nio, sr., gle ngo ;beber') (vai beber) coca cola, antes que comer
a merenda.

O sr. e o ----- (bebergo) (1/4o beber) cocacola, antes que cs srs.
comerem a merenda?

Ngo, sr., n6s ngo (bebercmos) (yams beber) cocacola, depois
que n6s comermcs a merenda.

O ----- e o ----- (bebergo) (vgo beb-r) cocacola, antes que ales
comerem a merenda?

Nio, sr., o ----- e o --- ngo (bebergo) (vgo beber) coaa
cola, depois que ales camerem a merenda.

5 LER ANTES WE DEPOIS 'DUE APRENDER A FALAR

Eu (lerei) (von ler) livros, depcis que eu aprender a falar
italiano bem.
O sr. (lie RT (vai ler) livros, antes que anrender a falar portugas
bem?

Nio, sr., cu nic (lerei) (You ler) livrcs, anLes que eu
app .:rider a falar portugues bem.

0 ----- (laid) (vai ler) livros, antes que aprender a falar
pertugugs bee

Nio, Sr., o (le r4) (vai ler) livrcs, antes que
aprender a filar portugu8s bem.

O sr. e o (lergo) (vie ler) livros, depois que os srs,
aprcnderem falar partugu3s bee

Sim, sr., nc's (lercmcs) (vamos ler) livros, depcis que
aprenderres a falar portugu8s bem.
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0 e o (lergo) (vgo ler) livros, depo,s que Ales
aprenderem a falar portugues bem?

Sim, sr., Aies (lergo) (vio ler) livros, depois que
aprenderem a falar portugues bem.

6 COMPRAR ANTES QUE SAIR

EmacTillra.;:e.9vn omprILLOveis, antes oue eu sair de Monterer.
0 sr. :.compra:d) (jai omprar) m6veis, antes que sair de Monterey?

Slm, sr., eu (comprarei) (vou comprar) mbreis, antes que sair
de MmLrey.

Que o (comprard) (vat comprar), antes que sair de
Monterey?

Ele (conprard) (vai ccaprar) mobflia de sala de estar, antes
que eair de Monterey.

0 sr. e sua esp8sa (comprargo) (vgo comprar) louga e talheres,
antes que sairem de Monterey?

Sim, er., eue minha esp8sa (compraremos) (vamps comprar)
louga e talheres, antes que sairwos de Monterey.

0 e o (comprargo) (vgo comprar) colchties, antes que
salmi de Monterey?

Sim, sr., o e o (comprargo) (vgo comprar) colchOwes,
amesque sairem de Monterey.

7 COMPRAR ANTES QUE FARM, SAIR

0 ---- a e2A CcompremoP carnrar) uma camionetes antes oue,
antru.oz..r2.11.-.a. 3-.5,,eil!
0 sr. e sua cenhcra tambem corp:ario) comprar) uma camionetes
antes que partirem para ----?

Kos sr,, n63 (compraremos) (vamos comprar) um carro de 2
portas, antes que partirmos para

Os see: .bores (complario) (vio comprar) uma camionetes antes que partirem
para

11Pio, sr., n6s (compraremos) (vamos comprar) um carro pequenos
antes que partirmos "Ara -----.

Os ienhores (comprsrio) (73o comprar) um conversfvel, antes que
partirem pare ----- -?

Sim, sr., n6s (comTraremos) (vamos comprar) um conversfvel,
antes gLs, paf:irmcs para

Quando os senhcres (Tao ccaprar) (comurargo) ccnversfvel?
N6s (cau.ce-trc!Jos) (vamos comprar) o wwyersIvel logo depois
que sairmos da Escola.

8 COMPRAR QUANDO IR

Euicomprarei) (von: comprar) rouRas Iaves auando for a Sao Francism.
Que roupas o senhor (compral.TTai compiUrguando fOr a Sgo
Francisoo?
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Eu tambdm (ccmprarei) (vou comprar) roupas leves, quando £61.-
a Sgo Francisoo.

Onde o senhor (comprard) (vai comprar) as suas roupas, quando f8r
a Sgr, Francisco?

(Comprarei) (vou comprar) as minhas roupas na Loja Squire,
quando far a Sgo Francisco.

Ern que loja o senhor (comprard) (vai camprar)roupas, quando f8r a
sgo Francisco?

(Comprarei) (vou comprar) roupas na Loja Squire, quando Or
a Sgo Francisoo.

(hie roupas o senhor (comprard) (vai comprar), quando 16r a Slo
Francisco?

(Comprarei) (vou comprar) ternos, camisas e roupas de balm.

9 Statuasanalmmuld/(vti comprar) muitas mums. quando Mr
a Sao Francisco?

Sim, sr., ela tambim (comprari) (vai comprar) muitas roupas,
quando Or a Sgo Francisco.

Ela (comprard) (vai comprar) roupas laves, quando Mr a SI°
Francisco?

Sim, sr., ela (comprard) (vai comprar) roupas leves, quando
Or a Sgo Francisco,

Ela tambem (comprard) (vai comprar) roupas para as criancas, quando
Or a Sgo Francisco?

Sim, sr., ela tamberm (comprard) (vai comprar) roupas para as
criangas, quando f8r a Sgo Francisco.

Ela tambdm (commarg) (vai comprar) calgados, quando f8r a
sgo Francisco?

Sim, sr., ela tambdm (comprarg) (vai comprar) calcados,
quando far a Sgo Francisco.

10 0 que seus coleus com argo vao comprar). quando form a Cantina?
E1eT1-COMirarao vao comprar cigarros, quando forem a Cantina.

Elea tambgm (comprargo) (vao comprar) fdsforos quando forem
Cantina?

Ngo, sr., 61es ngo (comprargo) (vao comprar) fosforos, quando
forem It Cantina.

Eles (comprargo) (vao comprar) outras coisas, quando forem a Cantina?
Sim, sr., ales (comprargo) (van comprar) outras coisas tambdm,
quando forem 'a Cantina.

OUB outras coisas ales (comprargo) (vao comprar), quando foram N,
Cantina?

Eles (comprargo) (vao comprar) cafe, chi e leite.
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A LAVADEIRA E A TINTURARIA

Alice Lara esti de cama com um resfriado fortissimo. Quando o filho da lit
vadeira trouxe a roupa, Joao teve de conferir a lista com o rapaz.

Personagens: Jogo, filho da lavadeira, empregado da tinturaria.

1 J Entre. Ponha a roupa aqui na mesa.
F Obrigado. Como vai Dona Alice?

2 J Esti melhor, obrigado. Voce prometeu trazer a roupa ontem.
F Eu sei, mas choveu e a roupa nao secou a tempo.

J Vamos conferir a lista.
F Nunca perdemos coisa alguma.

4 J Estes colarinhos ngo estgo bem engomados.
F Levo as camisas de volta para engomar melhor.

5 J Creio que estas fronhas nao sio nossas.
F Tam as iniciais J.A,L.

6 J t verdade. Esti tudo aqui? Um, dois, tr8s quatro, cinco,
seis, sete, oito, nove, dez

F Esti certo, sim senhor.

Quando o empregado da tinturaria veio buscar a roupa, Joao disse-lhe o
que devia fazer com tree calcas e dois terncs.

7 J Boa tarde. Quern que lave a sem este terno e passe estas
calcas.

F Sim, sr. Este terno aqui 6 para lavar a seco tambee

8 J Esti muito desbotado. n possivel tingir?
F Sim, sr. De aue cor o sr. suer aue eu tinja?

10

J Nao sei. 0 que voc.0 acha?
F 0 terno 4 cinzento. Scria caelhor azul ou Preto.

Preto entao, mas fdca bem?
Fica sim senhcr, fica come

L
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11 J 0 sr. prega o botio que esti faltando na mange
E sim, sr., pregamos de graca.

12 J Quando tudo fica pronto?
E Quinta-feira esti bem?

13 J Esti. At logo.
E Ate logo Sr.Lara e obrigado.
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1 SE

Se eu lever o terno

EXERCICIC6 DA GRAMITICA

LEVAR

.1

LIVED 49

FICAR pronto

a a tinturia lavar a seco o terno ficarg
pronto dePois de amanhf.

Se o sr. lever o terno Para lava a sew, quando o terno ficarg
pronto?

Se o ---- lever dues calgas para lavar a seco, quando as calgas
ficargo prontas?

Se o sr. e sua espesa levarem terms e vestidos para lavar a shop
quando os ternos e vestidos Margo prontos?

Se n61 levarmos ternos e vestidos para lavar a sew, time&
prontos depois de ananhg.

Se a e o lcvarem os seas uniformes para 3.avar a taco;
quacdo os uniforms dales ficario prontos?

2 FICAR camo novo SE lavar a seco

O terno ficarg compnovo.
O terno ficarg comp novo, se eu (o) Iavar-a aco?. .

Halo, sr., o terno nso ficarg cameo novo, se o sr. (o) ]avar
a 880D.

O terno ficard coMO novo, se o sr. (o) lavar a seco?

O uniforme ficarg camp novo, se o (o) Lwar a seco?

Seus uniformes ficario como novos, se o sr. e a sua espOsa (os)
lavarem a sew?

Sim, sr., mem uniformes ficarao comp novos, se a minha
espesa e eu (os) lavarmos a seco.

Os uniformes do e do ----- Margo comp novos, se 41es os
lavarem a seco?

3 FICAR comp novo SE PASSAR

O terno ficarg comp novo, se o empregado (o) passar.

O terno ficard como novo, se eu (o) passar?

Os ternos do ----- ficario comp novos, se "ale (os) passar?
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Seus ternos ficarao como novos, se o sr. e a sua esp8sa (os)

passarem?
Sim, sr., mews ternos flew& cone novos, se a mInba
esp8sa e eu (os) passarmos.

Os ternos do ----- e do - ficar& cam novos, se Iles (os)
passarem?

4 QUANDO ESTAR TINGIR

Quando vestidos de minks es=8sa estiverem desbotados) ela (os)

Quando os vestidoe de
tingird?

Nio, sr., quando
desbotados, ela

sua esp8sa estiverem desbotados, ela (os)

ce vestidos de minim (mesa estivarma
'AO oe tingird, ela comprard novos.

Nan& seus uniformes estimenmkdesbotados, o que o sr. fare?

Ouando seas camisas estiverem desbotadas, o que o sr. fard?

Quando suss gravatas estivereD desbotadas, o qua o sr. fare?

Quando os ternos do ----- estiverem deebotados, o que Ole fard?

5 QUANDO TINGIR FICAR comp now

(undo a tinturaria tineir, o tern ficar& como now.

Quando eu tingir, o men terno ficard comp novo?
Naos sr., quando o sr. tingir, o sen terno nEo ficari como
novo.

Quando o tingir, o terno ficard comp novo?
Quando o sr. e sua era. tingiren6 os terms Mario con novos?

Sim, sr., quando a minba esp8sa e en tingirmos, os ternos
ficario comp naves.

Quando as esp8sas dos ----- e tingirem, os ternos de seus
naridos ficarSo comp novos?

6 OVANDO ESTAR FREGAR

Quando estiverem faltando boaes, a tinturaria (os) preaari.

Quando estiverem faltando bot3es, o sr. (os) pregsrd?
Mos sr., quando estiverem faltando botBes, mac (os)
pregarei.

135



LIcX0 49

Quando estiverem faltando bot3s, o (os, pregarg?
Nand° estivt-rem faltando bot6e s nas camisas do sr. e do -----,
os srs. (os) prerarao?

Ouando estiverem faltando botOes nas camisas do ----- e do -----,
files (os) pregarao?

7 FALAR QUANDO --3STAR

Eu falarei portugugs, quando estiver (no Brasil) (em Portugal).

O sr. falarg stmente pertugugs, quando estiver
Sim, sr., eu falarei sOmente portugugs, ouando estiver

falarg portugugs, quando estiver
0 sr. e a sua esOsa falara'o portugugs ou inglgs, quando
estiverem

Ncis falaremos portugugs e inglgs, ousido estivermos
O e o falarao portugugs e inglgs, quando
estiverem -- - -?

8 ALUGAR WAND() ESTAR

Eu alugarei casa, auando estiver (no Brasil) (em Portugal).

O sr. alugarg casa ou apartamento, quando estiver
Eu alugarei apartamento, quando estiver

0 alugarg casa ou apartamento, quando estiver --?

O sr. e o alugarao casa ou apartamento, ouando
estiverem

Ncis alugaremos casa, quando estivermos
O e o alugarao casa ou apartamento, quando
estiverem

9 WAND() ESTAR

r.

H

r.

L

TM? L

nuando eu estiver (no Brasil) (em Portugal), eu terei uma
lavadeira.

nuando o sr. estiver o sr. ter uma lavadeira?
Sim, sr., ouando eu estiver , eu terei uma lavadeira.

nuando o estiver gle terg uma lavadeira e uma
empregada?
Ouando o sr. e sua esplsa -astiverem-----, as srs. terao uma
empregada e uma

Sim, sr., quando nas estiv--rmcs nos toremos uma empregada
e uma lavadeira.

Quando o e o estiv-rem ties terac empregadas
e lavadeiras?
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10 SE E6CREVIER, LER ENTENDER

LIQA0 49

Se eu escrever uma carta em inglgs, a minha familia nao entenderg.

Se c sr. escrever uma carta em portugugs, (a sua mae) (a sra.
sua mae) entenderg?

N5o, sr., se eu escrever uma carta em portugugs, a mints mae
n5o entr.d:rg.

Sc o escrev,r uma carta em portugugs, o pai dale entenderg?
Se o sr. e o escreverem cartas em portuguas, as suas
familias entendero?

Nqo, sr., se n6s escreveriros cartas em portugues, as nossas
familias no entenderao.

Se o e o escreverem cartas em portugu8s, os irmaos
dales entenderao?

11 Se o sr. ler an portugugs, (a sua mae) (a sra, sua mae) entendera?

Se o ler em portuguass a sua familia entenderg?
Se os srs. lerem em portuguas, os seus pais entenderio?

NIo, sr., se nOsiermos em portugu8s, os nossos pais nao
entenderio.

Se c e o lerem em portuguas, os irmaos dales entenderao?
Se o e o lerem em portugugs, as irmas dales entenderao?

12 DEPOTS nUE IR FALAR

Depois oue eu fr para casa, falarei portuguas.

Depois oue o sr. fer para casa, falarg portugugs?
Sim, sr., depois que eu f8r para casa, falarei um pouco de
portugigs.

Depois que gle f8r rara casa, ale falarA portugugs?
Depcis que o sr. e o forem para casa, os srs. fa -largo
portuguas?

Sinl sr., th:pcis que n6s formos pars casa, ruSs filaremos
portugugs.

Depois que o e o forem para casa, ales falarao
portuguft7

Deps que o sr. fCr prix,1 (o Brasil) (Portugal), o sr. falarS
portugugs?

Depois ou-; c para gle falari portuguas?
Depcis o sr. e forem ppra , falarb portugugs?

Si*.., sr., dTis iue nos f-prros para , falaremos partuguas.
Depois que e o forem para falario portugues?
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13 ANTES QUE SER ESTW AR, SER

Antes que eu for major. serei capitgo por mu=tes aL06.

Antes que o sr. f' (um p8sto acima), serf por muitos ands?
Sim, sr., antes clue eu ftr serei por muitos anos.

Antes que o far gle serf por muitos ano s?
Antes que o sr. e o forem sergo por muitos anos?

Sim, sr., antes que n6s formos seremos por =Atop
anos.

Antes que o e o forem, -----, Berg° por muitos

anos?

Antes clue eu f8r civil, serei militar por muitos anos.

Antes que o sr. f8r civil, serf (p8sto) por muitos anon?
Sim, sr., antes que eu nr civil, serei por muitos anos.

Antes que o fOr civil, gle serf por muitos anos?
Antes que o sr. e o forem civis, sergp e por
muitos anos?

Sim, sr., antes que n6s formos civic, seremos a

por muitos an
Antes que o e v forem civis, ser5o e al por

muitos anos?
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A LAVADEIRA E A TINTURARIA

Muitas familias brasileiras e portuguesas quo nao podem ter mais de

uma empregada servem-se de lavadeiras para lavar a roupa. Geralmente uma

yea por semana, a lavadeira vai buscar a roupa, e a traz de volta lavada

e passada a ferro, ou entlo faz ease servigo na prOpria casa da freguAsa.

1 0 que fazem as familial brasileiras que nio podam ter mail de
uma empregada?

2' Geralmente, quantas vazes por semana a lavadeira vai buscar a
roupa?

3 Como esti a roupa, quando a lavadeira a traz de volta?
4 Algumas lavadeiras fazem ease servigo na casa da freguAsa?

Essas mulheres nao tern miquinas el6tricas de lavar roupa, todo o ser

vigo 6 feitoknao. Twain /Igo tem miquina de secar roupaoqueediff-

cil quando chove mink faz sol.

Para nao se perder nenhuma pega de roupa, as donas de casa fazem uma

lista que conferam cam as lavadeiras, quando estas trazem a roupa de vol-

ta.

I

5 As lavadeiras tem miquinas elaricas de lavar roupa?
6 Como todo o servigo 4 feito?
7 As lavadeiras temniquinas eletricas de secar roupa?
8 0 que acontece, quando chove ou nao faz sol?
9 0 que fazem as donas de casa para nao se perder nenhuma pega

de coups?

Alice Lara esti de cams com um resfriado fortissimo. Quando o filho

da lavadeira trouxe a roupa, Joao teve de conferir a lista cam o rapaz.

Achou que uns colarinhos nao estavam bem engomados e duvidou que umas fro

nhas fassem dile. 0 rapaz disse que levava as camisas de volta para engo-

nar melhor. As fronhas eram realmente dos Lara tinham as iniciais

J. A. L. (Joao, Alice Lara).
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10 Como vai Alice?
11 0 que aconteceu, quando o filho da lavadeira troule a roupa?12 Que tal Joao achou os colarinhos?
13 Ele duvidou que umas fronhas fossem dgle?14 0 que o rapaz disse que (aria?
15 Como g que o rapaz soube que as fronhas eram realmente dosLara?

Joao quis que o empregado da tinturaria lavasse a seco um terno e pas

sasse tees calgas. Um outro terno estava muito desbotado, por isso Joao

resolveu mandar tingilo. 0 terno era cinzento e o empregado da tinturaria

achou que seria melhor tingilo de azul ou preto. Jolo preferiu preto. 0

empregado prometeu que o terno ficaria como novo.

0 servigo da tinturaria Parisiense a muito bom. Lavam, passam a ferro,

lavam a seco e tingem muito bem. Algm disco pregam bot5es de graga.

16 0 que Joao quis que o empregado da tinturaria finesse?17 Ouantos terns Ole quis que o empregado lavasse a seco?18 Quantas ealgas Ole quis que o empregado lavasse a seco?19 Porque ele quis mandlr tingir um outro terno?
20 De que cor era asse terno?
21 Que cor o empregado achou que seria melhor para tingilo?22 !le prometeu que o terno ficaria como novo?
23 Ccmo e c servilo da tinturaria Parisienoe?24 Lamm bn?
25 Passam a ferro bem?
26 Lavam a -.taco bem?
2? Tingem tee
28 A tinturaria Parisiense cobra para pregar botoes?

29 Muitas familias americanas servemse de lavadeiras para lavara roupa?
30 Fcrque no Brasil e em Portugal ainda hi muitas lavadeiras?31 Geralmente quantas vezes por semana a lavadeira vai buscar a

roupa das freguesas?
32 Elas tracem de volta a roupa passada?
33 Alaumas lavadeiras fazem esse servico na casa da freguesa?
34 Fc;rque essas malheres nio tem mgquina eiftrica de lavar roupa?35 Todo o servico 4 feito h mao?
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36 Que servigos o sr. conhece que slo feitos k mlio?
37 A sua roupa é lavada em sua prOpria casa?
38 As lavadeiras do Brasil e de Portugal geralmente tam miquina

eletrica de secar roupa?
39 0 que acontece, quando shove?
40 0 sr. tem wAquina elitrica de secar roupa?
41 E fad' secar a roupa quando nio faz sol, se nao se tem miquina

de secar roupa?
42 Hi maquinas de secar roupa h gis?
43 Sua miquina de secar roupa a elitrios ou k gas?
44 0 qua fazem as donas de casa para nio se perder nenhuma pega de

roupa?
45 As tinturarias tambem fazem essas listas?
46 0 sr. confere a roupa, quando vai busci-la mute tinturaria?
47 0 que mais o sr. confers?
48 0 sr. ji estave de cams com um reefriado fortissimo?
49 0 sr. gosta de colarinhos muito engomados?
50 0 sr. gosta de camisas muito engomadas?
51 Quando os colarinhos nio esti() bem engomados, o sr. pads pars

a tinturaria engomi-los outra vaz?
52 Suas camisas tam iniciais?
53 Suas fronhas tam iniciais?
54 Quads sao as suas iniciais?
55 Em que roupas geralmente temos nossas iniciais?
56 Onde o sr. manda lavar a saw seus ternos?
57 0 servico dessa tinturaria (lavandaria) a bout?
58 Onde o sr. manda lavar sus roupa?
59 Essa tinturaria (lavandaria) lava bem?
60 Onde o sr. mania passar seus ternos?
61 Essa tinturaria (lavandaria) passa bem?
62 0 sr. passa a ferro suas calgas?
63 Quando um terno esti muito desbotado, o sr. manda tingi-lo?
64 0 sr. ja mandou tingir algumterno?
65 0 terno ficou cono novo?
66 Quando o servico da tinturaria a bout, o terno fica como novo?
67 A tinturaria ohde o sr. leva sua roupa, prega botaes de graga?
68 As tinturarias fazem alguma coisa de grace.?
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RECAPITULAW

1 Alunos sergo Jogo, o filhc da lavadeira e o empregado da
tinturaria e dirgo o que fazem.

2 Repetir o exercfcio nil 1 sendo que um aluno farg a ma paste em
portuguas, outro em inglts e um terceiro aluno serf o int4rprete.

3 Alunos !ergo resumos do dfalogo e da leitura.

TAREFA

1 Escrever 10 perguntas e respostas s8bre a licgu.

2 Graver as perguntas e respostas

3 Fazer um resume do diglogo e da leitura

4 Gravar o resumo

NOTAS GRAMATICAIS

FUTURO SIMPLES DO SUBJUNTIVO

Future Subjunctive

1 The Future Subjunctive is formed by substituting the endings -R,
-RES, -R, -RMDS, -RDES, -REM for the ending -RAM of the third
person plural preterit indicative.

Infinitive

3rd pers. p1.
pret. indic.

Future Subjunctive

I (etc.) shall (may)
speak, write, leave

FALAR ESCREVER SAIR

falaRAM escreveRAM saiRAM

falaR
falaRES
falaR
ralaRNDS
falaRDES
falaRAM

142

escreveR saiR
escreveRFS saiRES
escreveR saiR
escreveRMOS saiRMOS
escreveRDES saiRDES
escreveREM saiREM



Infinitive ESTAR IR, SER

3rd pers. pl.
pret.

Future Subjunctive

I (etc.) shall (may)
te; go, be

estiveRAM foRAM

estiveR f6R
estiveRES !ORES
estiveR f8R
estiveRMES foRMOS
estiveRDES foRDES
estiveREM foREM

lagX0 49

2 The Future Subjunctive is used to express future time in time
clauses introduced by conjunctions each as QUANDO, SE (if), DEPOIS
QUE, ANTES QUE.

Examples:

Falaremos pertugues tem, QUANDO sairmcs da Escola.
We will speak Portuguese well, WHEW vs (will) leave the school.

SE eu escrever a carts hoje, receberei a resposta depois de
amanha.
IF I (will) write the letter today, receive an answer day
after tomorrow

Os alunos fargo perguntas, DEPOIS QUE ele falar.
The students will ask questions, AFTER he will) speak.

Comprarei um livro, ANTES CUE o trem partir.
buy a book, BEFORE the train (will) leave.

NOTE: It is essential to distinguish SE, if (in case that) from SE,
if (when, whenever, whether, etc.). Only the former SE
introduces a condition.

SE tiver livros, lerei.
If I have books, I will read them.

SE tenho livros, leio.
If (whenewr) I have books, I read them.
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VOCAT3ULSIO

A A TEMPO, on time.

B BOThO (m.), button; knob; push button; bud of a plant or flower.
(p1.) BOTOES.

C CHOVEU (chover, reg.), it rained.
CINZPNTO -TA (adj.), ashen, gray.
COLARINHO(S) (m.), shirt collar. -----baixel turn-down collar.

----- de bico, wing collar. -----mole, soft collar.
CONFERIR (irreg.), to check, count, verify; to confer (COM,with).

D DE GRAQA, free of charge.
DESKTADO -DA (adj.), faded, lusterless.
DE VOLTA, back, returned.
DONA(S) DE CASA, housewife.

DUVIDOU (duvidar, reg.), pret., you, he doubted.

E ENGOMADO(S) -DA (adj.), starched and ironed; clothes that have been
starched and /or ironed.

ESTA BEM (estar, irreg.), all right, very well, O.K.
ESTA CERTO, yes, O.K.; (it) is correct; (he, she, it) is right.
FSTA DE CANA, (he, she, it) is sick abed.
ESTA FALTMO, is missing, wanting; lacking.

F FALTEM (faltar, reg.) , imperative or present subjunctive, may be
missing.

FAZEM ESSE SERVIQO (fazer, irreg.), pres., you, they perform that
service, work.

FAZ SOL, it is sunny.
FEITO A MAO (irreg.) past part., handmade.
FERRO (de passar ou engomar), flat iron, sadiron.
FICA BEM (ficar, reg.), it is becoming, well suited.
FICA COm0 NOVO, it looks like new.
FICA PRONTO, (he, it) is ready.
FREGUESA -GUES (f.), customer, client; patroness; a person to whom

one sells, or one from whom one buys, regularly; a parishioner;
any "party" (person). hvontade do just as the customer
wishes. Q.ue besta: what a stupid "character":

FRONHA(S) (f.), pillowcase.

IflICIAI3 AL (f.), initials.

L LAVIN DO (adj.), washed; bathed.
LWADEIRA (f.), washurwoman.
LWE A SECO (lavar, mg.) imperative or pres. subj. dry olean.
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M MULM(ES) (f.), woman.

P PASSADA DO A FERRO, ironed
PREGA (botties em) (pregar, reg.), pres., you, he sews on buttons;

nails; drives in (a nail, spike etc); fastens or fixes (as with
nails, pins); sticks (as with glue); delivers or deals (a blow);
preaches, proclaims (the gospel); exhorts. r protbido pregar
cartazes. Post no bills. Mao pregar 81ho, not to sleep a wink.

PROYETEU (prometer, reg.) pret., ynu, he promised.
PROPRIA (NA PROPRIA CASA), in one's own house.

R RESFRIADO (m.), common cold; Apanhar um -----, to catch a cold.
(adj.) suffering from a cold.

S SERVEK-SE (servir se, irreg.), pres., youothey make use.
SERVIQO (m.), work; service; help. ----- militar, military service.

pdblicos, public utilities. a ----- de, in the service of.
de -----, on duty.

T TINTURARIA (f.), cleaning and dyeing establishment; the cleaner's;
the dyer's.

EXPRESSOES

A A TEMPO, on time.
D DE GRAgA, free of charge.

DE VOLTA, back, returned.
DONA(S) DE CASA, housewife.

E ESTA BEM (estar, irreg.), all right, very well, O.K.
ESTA CERTO, yes, O.K.; (it) is correct; (he, she, it) is right.
ESTA DE CANA, (he, she it) is sick abed.
ESTA FALTANDO, is missing, wanting; lacking.

F FA a,24 ESSE SERVI CO (fazer, irreg.), pres., you, they perform that
service, work.

FAZ SOL, it is sunny.
FEITO A MID (irreg.), past part., handmade.
FICA BEM (ficar, reg.), it is becoming, well suited.
FICA COMO NOVO, it looks like new.
FICA PRONTO, (he, it) is ready.

L LAVE A SECO (lavar, reg.) imperative or pres. sub j. dry clean.
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APRESENTAQM DA GRAMATIC;%

e recapitulacao do vocabulgrio da liglo 30

1 Se eu f6r ao restaurante e a mesa nao estiver posta, eu
pedirei para o garcon trazer a toalba, os pratos, os copos,
os calices, os talheres e guardanapos.

PEDIR FOR

O sr. pedirg os pratos, se o garcon nao (os) puser na mesa?
Sim, sr., eu pedirei os pratos, se o garcon nao (os)
puser na mesa.

O ----- pedirg os copos, se o garcon nao (os) puser na mesa?
Sim, sr., Ale pedirg os copos, se o garcon nao (os) puser
na mesa.

O sr. e o pedirao os calices, se o garcon nao (os) puser
na mesa?

Sim, sr., eu e o pediremos os cal
no (os) puser na mesa.

O e o pedirao os talheres, se o
puser na mesa?

Sim, sr., Ales pedirao os talheres, se
puser na -mesa.

Eu pedirei os guardanapos, se o garcon nao (os) puser na mesa?
Sim, sr., o sr. pedirg os guardanapos, se o garcon nao (os)
puser na mesa.

ices, se o garcon

garcon nao (os)

o garcon nao (os)

Se meu irmao f8r minha casa, e a mesa nao estiver posta,
Ale pedirg para eu trazer o agucareiro, os bules de cafe e
chi, as colhares e colherinhas, as facas os carfos, a lei
teira, a manteigueira, as xfearas e os pires, os prates
rasos e fundos e os pratinhos.

Se o sr. nao puser o agueareiro na mesa, o seu irmao (o) pedirg?
Sim, sr., se eu nao puser o acucareiro na mesa, o meu irmao
(o) pedirg.

Se o nao puser os bules de cafe e chg, o irmao dAle (os)
pedirg?

Sim, sr., se Ale nao puser os bules de cafe e de chg, o
irmao dAle (os) pedirg.

Se o sr. e sua sra. puserem as colheres e colherinhas, seu/s
irmEo/s (as) pedirg/io?

Sim, sr., se eu e minha sra, nao pusermos as colheres e
colherinhas, meu/s irmao/s (as) pedirg/ao.

Se o e o nao puserem as faces, o/s irmao/s dAle/s
(as) pedirg/go?

Sim, sr., se gles nao puserem as facas, o/s irmao/s dgle/s
(as) pedird/ao.
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Se o sr. e o ngo puserem a leiteira, gle pedirg?

Se o sr. e nio puserem a menteigueira, gle pedird?

Se o sr. e c ngo puserem as xicaras, gle pedirg?

Se o sr. e o n5o puserem os pires, gle pedirg?

Se o sr. e o nio puserem os pratos rasos, tle pedirg?

Se o sr. e o ngo puserem os pratos fundos, gle pedirS?

Se o sr. e c ngo puserem os Pratinhos, gle pedirg?

Se o e o nao puserem a leiteira, o sr. pedirg?

Se o e o ngo puserem a manteigueira, o sr. pedirg?

Se o e o ngo puserem as xfcaras, o sr. pedirg?

Se o e o nao pus-irem os pires, c sr. pedirg?

Se o e o nio puserem os pratos rasos, c sr. pedirc!?

Se o e n=lo puserem os prltos fundos, o sr. pedirg?

Se o e c n5c pus-nem os zratinhos, o sr. pedirg?

2 DI ZER

Se =AI disz:ar c gazer a tealha gle (a) trarii.

4z -- "S- c sr. Para gar;on a tealha, gle (a) trarP
Sim, sr., s= au dis,-,=-T c Karcon trazer a tcalha, gle
(a) tr-_,r4,

, ,=. 0 d'--cr - os pratos, gle (os) trarg
fle o .raze:_ oz nratos, gle

c --s-r-- o trazar es ccpos, "gle
(ozi

-47. =r., 71= ri6s ais;,.r7es z-ra o trr,,,zer es copes,
:na era.

o : o

Ds!

t

Tar:, trazcr os

1

C ,z-arcn tr-_zer os ca .1i ces,
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Se eu disser para o garcon trazer os talh-Jres, ale (ce) trarS?

Sim, sr., se o sr. disser para o garcon trazer os talheres,

Ale (os) tram.
Se ela disser para o garcon trazar os guardanapos, ele (os) tram?

Se o sr. disser para o garcon trazer o acucareiro, ele (o) tram?

Se o disser para o garcon trazer os bules de cafe e de chg,

Ale (os) trard?

Se o disser para o garcon _tremor as colhurcs c enDlorinhas,

81e (as) trlrg?

Se o sr. e sua sra. disserem para o garcon trazer as facts,

tle (as) tram?

Se o e o disserem para o garcon trazer os garfos, ale

(os) tram?

Se eu disser para c garcon trazer a leiteira, Ale (a) trare

Se o sr. disser para o garcon trazer a manteigueira, Sle (a) tram?

Se o sr. e sua sra. disserem para o garcon trazer as xfcaras e os

pires, Ale (os) tram?

Se o e o disserem para o garcon trazer os pratos rasos

e fundos, Ale (os) tram?

Se ela disser para o garcon trazer os pratinhos, ele (os) tram?

3 FAzER calor TRAR

Quando fizer muito calor, eu tirarei o palet6.

Quando fizer muito calor, o sr. tirarg o paleti5?

Sim, sr., luau& fizer muito calor, eu tirarei o palet6.

Quando fizer muito calor, Ale tirarg o palet6?

)uando fir muito trio, Ale o paletO?

'uando fizer muito calor, o sr. e c tirarao os palet4s?

)uando fizer muitc calor, c e o tirario os palet6s?
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4 FAzR SER Mei].

Sec _fizer c s_dev:res de casa com o _profes _or. serf mais fficil.

.111 fizer os ri-Evcres do casa cam c professor, serf mais ficil?

Sim, sr., se 3U fizer os deveres de casa com o professor, sera

mais ffcil.

Se o fizer os deveres de casa com o professor, serf mais fgcil?

Sim, sr., se ale fizer os deveres de casa com o professor,

serf mais
Se o sr. e o fizerem cs deveres de casa com o professor,

str mais ficil?
Sim, sr., se nos fizermos os deveres de casa cam c professor,

serf mais

Se o e o fizc=rem os deveres de casa com o professor,

serf mais ficil?
Sim, sr., se ties fizerFm os deveres de casa com o professor,

mais f4ci1.

5 FilaR DESCANSAR, FIVER, IR, ATER

Se eu fizer os deveres de casa -no sib4do, eu.descansarei no,

domingo.

Se o sr. fizer os deveres de casa no s4bado, o clue o sr. farg

no domingo?
Se eu fizer os deveres de casa no sgbado, eu irei ao cinema

no domingo.

Se o fizer os deveres de casa no sSbado, o que fle farg no

domingo?
Se gle fizer os deveres de casa no sibado, tie verg televisSo

no domingo.
o sr. e o os deveres de casa no sibado, o que os

srs. fario no doming)?
Se nos fizermos os deveres de casa no sibado, nos descansaremos

no dclAngo.

Se o o fizortm as dev.ires de casa no sibado, o que

nes farac no. dcmingp?
Se gles fizcrsm os d,veres de casa no sibado, gles irio h

praia no domingo.

VLR
VIR

t.au vi r 3 7sccla a pc., vir:i pca rua

J sr. vi rli -Sscola a pe, c sr. virg pt-la rua Fine?

Sim, r., sc eu vier N. Escola a pe, eu virei pela rua Pine.

!1(5.:1, sr., -u vier a Escola a 134, eu nio virei pela rua Pine.

149



p.srepm. ...IP. , ^ .T4 ". sm. - n.ess,

Lig,lo 50

Se o ----- vier I Escola a pe, por que rua Ale virg?
Se o vier I Escola a pe, 81e vird pela rua Franklin.

Se o sr. e o vierem 1 Esccla a p4, por que rua os srs. virgo?
Se nSs viermos Escola a pe, viremos pela rua Pine.

Se o e o ----- vier em a Esoola a pg, por que rua ales virgo?
Se 81es vierem Escola a pg , Ales viz*, pela rua Franklin.

Se eu vier X Escola oom o major, nos viremos no meu carro.

Se o sr. vier ) Escola com o em que carro os srs. virio?
Se eu vier 1 Escola com o nos viremos no carro dale.

Se o ----- vier a Escola com o em que carro Ales virgo?
Se Ale vier X Escola cam o ales virgo no carro do

Se o sr. e o vierem N Escola juntos, em aue carro os srs.
virgo?

Se nos viermos i Escola junto s, viremys no meu carro.
Se o e o vierem Escola juntas, em que carro Ales
virio?

Se e1 es vierem i Es oo la juntos, virgo no carro do

Se o sr. e o vierem 1 Escola a p4 , por que rua virgo.

Se 0 51. c u vierem t Esco la junto s, em que carro virgo?

Se o sr, e o vieremN Escola no sgbado, encontrargo os
profess8res aqui?

Se o e o vierem \ Escola a por que rua vtrgo?

Se o e o vierem a Escpla juntos, em que carro virgo?

Se o e o vierem X Fiscola no sgbado, encontrargo 05
professores aqui?
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A ESTRADA DE RODE101

Joao veio so Rio a negOcio. No ficou na cam do primo Batista, pois as
to mora nos arredores do Rio e Joao tinha negacios no centro da cidade.
Conclufdos os neecios, Jolo visitou sou primp, um rico negociante de
carros do Rio. Quando Batista soube que Joao queria it a Petropolis a
passeio, ofereceu-lhe amid= camas da firms.

Personagens: Joao, Batista, empregmdo

1 B Saks comp vai a vida?
J Ah! sempre correndo. Como vai Marina?

2 B Vai bem. Zangada comvoce
J Porque nao fiquei con vocal, mss os negOciosI

3 B Compreendo muito ben.
J Quando voltar de PetrOpolls, trarei =presents pars Marina.

4 B Oral do se incomode, is espero que jante conosco.
J Telefonarei, logo que chegar ao Rio.

5 B Se voca quer it a PetrOpolis, porque nap usa =dos nossos
carros?

J NSo vd se incomodar.

6 B 0 vendedor que usava o carro estd de cams.
J Mtito obrigado, aceito. Gostaria de conhecer bem PetrOpolis.

7 B Vou mandar um rapes buscar o carro na casa do vendedor.
J Iluito obrigado, prima.

Enquanto o empregado da garages do Batista enche o tanque do carro, Joao
the fts perguntas sabre a estrada de rodagem.

8 J Qual 4 o caminho mail curto pare se tomar a estrada de rodagem
Rio-PetrOpolis?

E 0 caminho mais curto 4 pela Avenida Rodrigues Alves.

9 J A estrada esti em boas condic6es?
E Est4 aim. S t6da cimentada.

10 J Hi alguma variante no caminho?
E Naos sr., mss hd umas curvas bem perigosas.

11 J Imagino que seta subida do comeco ao
E Mao, sr. A subida comega, quando se sai da Baixada Fluminense.
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12 J Espero que os freios estejam bons. Ligxo 50
E Esttto situ. Ajustei-os h4 uma semana.

13 J Diga-me uma coisa. E proibido buzinar no Rio?
E SO nc centre da cidade.

EIERCICIOS DA GR.MATICA

1 DIZER 'DIZER

EtAntmmeadgatt2muLEIs!21:magsLm261911manaeLcea
direi "Nio ha de oue".

Se o disser "Vamos tomar cafe?", o que o sr. dire?
Se o disser "Vamos tomar cafe?", eu direi
"Boa ideia, valmosi"

Se o e o disserem "Com limo, podemos entrar?",
o que o sr. dird?

Se ales disserem "Com heelless podemos entrar?", eu direi
"Pois nio, meus amigos, entree.

Se o sr. e o disserem "Muitas felicidades", c que o
----- dire

Se as di ssermos "Muitas felicidades", o dird,
"Muito obrigado".

Se o sr. e o disserem "Naito prazer em conhec8-1o", o
que c dira?

Se n6s dissermos "Mite. pi.dzer rni_ennhe1M-t1r.", o

----- dire, "0 prazer 6 todo meu".

Se o sr. e o disserem "Muito obrigado pelos cigsrros",
o que o dirt?

Se nem dissermos "Muito obrigado peloa cigarros", o
dird "Nio h4 de que".

Se o sr. e o disserem "Values tomar cafe?", o que
dir4?

Se o sr. e c disserem "Com heelless podemcs entrar?",
o que o dir4?

Se o sr. e c disserem "Muitas felicidades", o que o
dira?

Se o sr. e c disserem prazer em canhec6-10",
o oue o dir4?
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Se o e o diss?rem "Muito obrigade pelos aigarro", o que
o Sr. dirg?

Se o e o disserem "Vamos tomar cafe", o que o sr. dire?

Se o e disserem "Ccm licence, podemes entrar?",
o que o sr. dire?

Se o e disserem "Muitas felicidades", o que o sr. dire?

Se o e o disserem "Muito prazer em canhecglo", o
que o sr. dire?

FA ''1i CORRU,

Se eu fizer a viagem de nnterey a Sgo Francisco. de carrot
emduas he re,s, eu correrei mt:to.

Se o sr. fizer essa viagem em 2 horas, o sr. correrg mite?
Sim, sr., se eu fizer essa viagem em 2 horas, eu correrei
muito.

Se o fizer essa viagem em gle corral muito?

Se o sr. e fizerem essa viagem em os srs, corrergo

muito?
Sim, sr., sr.., n6s fizermcs essa viagem em nes

correremos muito.

Se o e o fizerem essa viagem em corrergo muito?

Sim, sr., sc. tiles fizerem essa viagem em correr7io nn i tn,

FAZER IR

Se eu fizer uma viegem n Eur,pa irei de navic.-e e_

Se o sr. fleer uma viagem a =urepa, ire de navic?
mu:, sr., se fizer uma viagem a Europa, irei de navic.
Ngo, sr., se eu fizer urr. viaa,-m a EurGpa,'irei de avigo.

Se o fizer uma viagem a Europa, ir4 de navic ou de avigo?

Se o sr. e sua sra, fizerem uma viag-m a Nova irao de
trem ou d2 carro?

Se nos fizermes uma viagem a Neva Ioreue, iremos de carro.

Se o e c fizercm ur viagem a Nova iirque, irio de
trem cu pie carrc?

Se ghs fizcrem uma viagem a 'Jove Icreue, irio de avigo.
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Se o sr. e sua sra. fizerem uma viagem a Sgo Francisco, irgo de
carro, de 8nibus, de trem ou de avigo?

Se o sr. e sua sra, fizerem uma viagem a Los Angeles, irgo de
carro, de Onibus, de trem ou de avigo?

Se o sr. e sua sra. fizerem uma viagem ao Alasca, irgo de carro,
de 8nibus, de trem ou de avigo?

Se o sr. e sua sra. fizeram uma viagem cidade do Mgxico, irgo
de carro, de 8nibus, 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 cu de navio?

4 POR CORRER

Se eu puser muitas malas o carro ngo correrg muito
mas subidas.

Se o sr. purer muitas malas, o carro correrS muito nas subidas;
N5o, sr., se eu puser muitas malas, o carro ngo oorrerg
muito nas subidas.

Se o puser muitas coisas pesadas, o carro correrg muito nas
subidas?

Ngo, sr., se ele puser muitas coisas pesadas, o carro ngo
correrg muito nas subidas.

Se o sr. e sua sra. puserem mOveis, o carro correrS muito nas subidas?
Ngo, sr., se nos pusermcs o carro ngo correrg muito
nas subidas.

Se o e o puserem rn6veis, o carro correrS muito nas subidas?
Ngo, sr., se eles puserem m6veis, o carro ngo correr4 muita
nas subidas.

Se o sr. puser muitas malas, o carro correrA melhor nas curvas?
Sim, Sr., se eu puser muitas malas, o correrg melhor

nas curvas.
Se o puser muitas malas no carro, a viagem sere,. mais :-

agrad4vel?
Sim, sr., se ele puser muitas malas no carro, a viagem sera
mais agradivel.
Ngo, Sr., se ele puser muitas malas no carro, a viagem nio
sera mais agradgvel.
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Se o sr. e sua sra. puserem muitas malas nc c-rro, a viagemsera agradSvEl?
Nio, sr., se nos pus ermos muitas #alas nc carro, a viagem ngoserf agrad4vel.

Se o e o puserem muitas halas no carro, a viagem seraagradgvel?
No, sr., se gles puserem muitas malas no carro, a viagemngo serf agradgvel.

V1R
LEVAR (tempo)

Se eu vier de Carmel para a Escola rela variantede Pacific Grove a vi m levarg 20 minutos.

Se o sr. vier pela variante de Pacific Grove, quanto tempo levarda viagem?

Se eu vier pela variante de Pacific Grove, a viagem levargminutos.
Se o ----- vier pela variante de Pacific Grove, quanto tempolevard a viagem?

Se gle vier pela variante de Pacific Grove, a viagem levardminutos.
Se o sr. e o vierem pela variante de Pacific Grove, quantotempo levard a viagem?

Se no's viermos pela variante de Pacific Grove, a viagemlevard minutos.
Se o e o vierem pela variante de Pacific Grove, a viagemlevard minutos?

4b Se o sr. e o vierem de sao Francisco pela variante de SanJose, ouanto tempo levard a viagem?

Se o sr. e o vierem de Los Angeles pela variante NQ 1,ouanto tempo levar.' a viagem?

Se o e o vierem de Sio Francisco pela variante deSan Jose, quanto tempo levar4 a viagem?

....m..

Se o e o vierem de Los Angeles pela variantelig 1,quanto tempo levard a viagem?

Repetir com tbdos os alunos.

5 Antes que o sr. finer cs deveres de casa, o sr. estudarda gramgtica?
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Depois que c sr. fizer compras, o sr. voltarA para casq?

Sempre que o sr. fizer uma viagem de cirro, o sr. mandari -e
ajustar cs freios?

Logo aue o sr. vier a Escola, c sr. iri para a slla de aula?

Antes :due o sr. puser os sarAtos, o sr. pord o palet6?

Sempre que algu4m disser "Muito obrigado", o sr. dir4
"Nio ha de aue"?

Exercitar em t8das as pessols.
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Joio veio ao Rio a neg6cio. Nao ficou na casa do primo

Batista, pois este mora nos arredores do Rio e Joao tinha ne-

g6cios no centro da cidade.

Conclufdos os neg6cios, Joao visitou seu primo, um rico

negociante de carros do Rio. quando Batista soube que Joao

queria ir a Petrdpolis a passel°, orereceu -lhe um dos carros

da firma.

1 Joao veio ao Rio a passeio?
2 Porque Ole nao ficou na casa do primo Batista?
3 Onde mora o Batista?
4 Joao tinha neg6cios nos arredores da cidade?
5 Conclufdes os neg6cios, o que Joao fez?
6 Joao queria ir a Petrdpolis?
7 0 quo Batista ofereceu-lhe?
8 De queer era o carro?

Joao nao queria que seu primo se incomodasse, mas acei-

tou o carro, quando Batista the disse que o vondedor que usa-

va o carro estava de cams.

Segundo sua pr6pria opiniao, Joao 6 o membro pobre da fa

'dna, o nao tom dinhoiro para comprar outro carro, nem mesmo

con a ajuda do rico primo Batista.

9 Joao queria quo seu Drimo se incomodasse?
10 Porquo 81e aceitou o carro?
11 Segundo sua prdpria opiniao, o quc Joao 6?
12 Joao tem dinheiro para comprar outro carro?
13 Nem mesmo com a ajuda do rico primo Batista?
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Petr6polis fica nas montanhas a uns sessenta quilftetros

do Rio e a uns 900 metros de altitude. A cidade recebeu o no

me Petr6polis, cidade de Pedro, em honra a Dom Pedro II, o sg,

gundo imperador do Brasil. Perto de Petr6polis fica Terez6po

lis, cidade de Tereza, em honra a Dona Tereza Cristina a ter-

ceira imperatriz do Brasil.

14 Onde riot. Petr6polis?
15 A quantos quilometros Petr6polis fica do Rio?
16 Petr6polis fica a quantos metros de altitude?
17 Em honra a quern a cidade recebeu ease nomo?
18 Ondo fica Terez6polis?
19 Em honra a qucm a cidade recebeu asse nomo?
20 Qum foram Dom Pedro II e Dona Teroza Cristina?

A estrada de rodagem do Rio at6 a montanha 4 uma longs

reta e vai-se em pouco tempo, mas levam mais ou menos cinque,

to minutos para subir a montanha. A estrada de rodagem 4 en-

.
tao cheia de curvas, algumas perigosas, mas 6 toda cimentada e

estd sempro em boas condicOes. E a mais curta e a molhor para

se it do Rio at6 Petr6polis. Ngo hd variantes. Assim mesmo

6 preciso que os carros tenham bons freios, porque hd subidas

o descidas muito fortes.

21 Como 6 a estrada do rodagem do Rio at6 a montanha?
22 Vai -ao em pouco tempo?
23 Mais ou menos quantos minutos lovam para subir a mon-

tanha?
24 Como 6 a estrada de rodagem entao?
25 Alguaas curvas sac perigosas?
26 A estrada 6 cimentada?
27 Est aempro em boas condicOos?
28 E a u'is curta e a melhor para so it do Rio at6

Petr6polis?
29 Hd variantes?
30 Assim await°, 6 precis() quo es carros tonham bons

frcios? Porquc?
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As catrcdcs do rodngcm importantos no Brasil tem um ndme

ro como nos Estados Unidcs, mas geralmente diz-se estrada Rio-

Petrdpolis, Recife-Olinda, ou entao, tem um nome, como Via An-

chiota quo liga Sao Paulo a Santos.

As ostradas do terra ou secunddrias que ligam cidades pe-

quenas sao conhecidas por, a estrada que vai, pare Rio Branco

por exer.plo.

31 As estradas de rodagem importantes no Brasil tamb4m
tem um ndmero como nos Estados Unidos?

32 Geralmente como se diz?
33 Como tamb4m as estradas de rodagem sao conhecidas?
34 Como sao conhecidas as estradas de terra ou secuLd4-

rias que ligam cidades pequenas?
35 Como sao conhecidas as estradas nos EE.UU.?

No Brasil os moteristas buzinam nas curvas, nas cidades

ou nas estradas, mas em cidades como o Rio e Sao Paulo, 6 prod,

bido buzinar no ,centro da cidade.

Os freios do carro_ que Joao usou estavam bn boas condi-

95es porque o empregado ajustou-os. 0 empregado tambem disse

que o carro 6 seguro.

Clue surprosa logo vai ter!

36 No Brasil os motoristas buzinam nas curvas?
3? Os motoristas buzinam no centro da cidade do Rio ou

de Sao Paulo?
38 Os freios do carro que Joao usou estavam em boas

condigoes?
39 Porque?
40 0 carro 6 seguro?

41 0 sr. viaja muito a neg6cio?
42 0 sr. viaja muito a passeio?
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42 Quando o sr. viaja a newicio, o sr. fica num hotel?
43 Quando o sr. viaja a passeio, o sr. fica num hotel?
44 0 sr. nunca fica na casa de um primo, quando viaja?
45 0 sr. sempre tem neg6cios no centro da cidade de

Monterey?
46 Conclu( dos os neg6cios o sr. volta para casa, ou dif

um passeio?
47 Que negociantes o sr. conhece em Monterey?
48 As firmas de carros ajudam os vendedores a comprar

carros?
49 0 sr. quer que sous amigos se incomodem, quando o

sr. os visits?
50 0 sr. quis que onus amigos se incomodassem, quando

o sr. os visitou?
51 Quando oferecem um cigarro, o sr. adeita?
52 Segundo sua prdpria opiniio, qual 6 o melhor carro?
53 quell 6 o membro pobre da !Liana Lara?
54 0 Sr. nio tem dinheiro para comprar outro carro?

NEM MESMO con aejuda darn primo rico?
55 0 sr. 4 rico no comeco do m8s e pobre no fim do mas?
56 Denver fica nas montanhas?
5? A quantos metros (p4s) de altitude?
58 Monterey fica a camas 130 ailhas de Sao Francisco?
59 Em honra a quern Anapolis recebeu ease none?
60 Em honra a quern Fort Sorth recebeu ease nome?
61 0 sr. sabe o nome de algum imperador?
62 0 sr. sabe o nome de alguma imperatriz?
63 No Texas, a estrada de rodagem 6 uma longa rota?
64 Leva mais tempo para subir a montanha a pi ou descer?
65 A estrada 66 4 chefs de curvas?
66 As curvas da estrada 1 na California sio perigosas?
67 A estrada de rodagem 101 (Calif.) 4 mais curta e me-

lhor do que a ndaero 1?
68 E precis() que os carros tenham bons freios? Porque?
69 0 sr. manda ajustas os freios do seu carro?
70 0 freio de mao de seu carro 4 boa?
71 Assia mesmo 4 preciso que o freio de p4 esteja boa?
72 Hd muitas subidas e descidas aqui?
73 Qual 4 o ndmero da estrada de rodagem mais importante

que liga New York a Jashington D.C.?
74 HA muitas estradas que ligam New York a Iashington D.C.?
75 Onde geralmente h4 estradas de terra?
76 Os motoristas buzinam nas curvas, nas estradas e nas

eidades dos BEAM.?
77 0 sr. buzina?
78 0 sr. teve uma surprCsa hoje?
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RECAPITULA;74.0

1 Alunos serio Jc5c, 3atista e o emrr..?RaJo e dime c que fazem nesta
licao.

2 Aluncs resumes da lic5o i variam os verbos nos tempos j4

%pr2ndidos.

3 Alunos lerac Fflixada Fluminense na ggina 20 e conversarqo solve o
que leram. Visual Aid Map do Rio de Janeiro.

T' FA

1 Escrever 10 perguntas e respostas sabre a licio

2 Gravar as perguntas e respostas

3 Fazer um resumo do diglogo e da leitura

4 Grlvar o resumo

1 Infinitive

NOTAS GRAMATICAIS

FUTURO SIMES DO SUBJUNTIVO

DIG ER

3rd pers. pre t. disseR,111

indic.

FAQ

fizeRAM

Future Subjunctive

I (etc) sha31 (may) di ss1R fizeR

crty, makc, do disseRES fizeRES
disseR fizeR
disseRMOS fizeRM.)S

disseRDES fizeRDES
disseREM fizeREM

Infinitive POR VAR

3rd. prs. pr et. puseRI1M vieRAM
indic.
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Future Subjunctive

I (etc) shall (may) puseR vieR
il

put, come puseRES vieRES
puseR vieR:

puseRMOS vieRMOS rpuseRDES vieRDES
OUseREM vieREM

2 Logo que eu fizer meus deveres de casa, irei 'a cidade. II

As soon as I (will) make my homework, I'll go to town.

Sempre que alguem dizer "muito obrigado", eu direi, "nao ha de que".

Whenever someone (will) say "Thank you", I'll say, "don't mention it".

VOCAEULARIO

A ACEITO (aceitar, reg.), pres. ind., I accept.
AJUSTEI-os (ajustar, reg.), pret I adjusted, conformed, adapted.

I accommodated; I settled, I fixed or regulated (as a uatch);
I tuned up (a motor).

ALTITUDE (f.), altitude.
A NEGOCIO, on business.
A PASSEIO, for pleasure.

B BUZINAR (reg.), to honk (automobile horn).

C CIMENTADA -DO (adj), cemented.
CONCLUTDO(S -DA (adj.), concluded; finished, ended.
CONDI9OES -cm (f.), conditions.
CONHECIDA(S) -DO (adj.), known, well-known; renowned; of one's

acquaintance (f.m.) acauaintnace, ffiend.
CONOSCO, with us. comigo, with me.
CURVA(S) (f.), curve; bend; turn; arch.

D DESCIDA (f), down grade; descent, fall, drop.

E EM HONRA, in honor.
ESTA EM BOAS CONDIQOES, (it), is in good condition(s). Estg em

mgs condiOes, (it) is in bad condition(s).
ESTRADA DE RODAGEM (f.), highway. Estrada de um so mao, oneway

road.

ESTRADA DE TERRA (f.), dirt road.

F FIRMA (f.), firm, commercial house; signature. - ---- reconhecida,
notarized signature.
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FREIO(S) (m.), brake. ----- de mtio, hand brake. ----- de pi, foot
brake. ----- de emereencia, emergency brake.

IMAGINO (imaginar, reg.), pres. ind., I suppose, assume; I imagine,
devise, frame; I conceive, picture.

INTERADOR (m.), emperor.
IMPERATRIZ (f.), empress.

INCOMODE (incomodar, reg.), imperative or pres. subj., bother.
NW SE INCOMCDEI Never mind! Don't bother! NIO VA SE
INCOMODAR, never mind! Don't bother! The use of VAegtwes the
idea that the action "may" take place in future.

L LIGA (ligar, reg.), pres. ind., it connects, links.
LOGO )UE, as soon as.
LONGO -GA (adj.), long, lengthy. AO ----- DE, alongside of, beside,

along.

N NEGOCIANTE (m., f.), trader, businessman, merchant, dealer,
shopkeeper.

NEM IESMO, not even.

0 OFINIA0 (f.), opinion.

P PERIGOSA(S) -SO (adj.), dangerous.

POBRE (adj.), poor, needy, indigent; unhappy,
beggar, pauper; (m.) poor man; (f.) poor

FRESEIITE (m.), gift: present; (adj.) present,
actual.

PRIMO -MA (m., f.), cousin. -----em 2Q grau,

unfortunate; (m., f.)
woman;.(p1) the poor.
at hand; current,

second cousin.

R RETA (f.), straight line; a stretch of track or road. (adj.) reto -ta,
right, straight, rectilinear, upright, erect; fair, souare,
just, honest.

RICO -CA (adj.), rich, well-to-do; splendid, sumptuous; fruitful,
luxuriant; precious; noble. (m., f.) a rich person. Os -s,

the wealthy (as a class).

S SECUNDARIA(S) -RIO (adj.), secondary, subordinate.
STMUNDO, (prep.), according to; (m.), a second (of time); (adj.;

fem. SEGUNDA) second, secondary.
SEGURO -RA (adj; irreg. past participle of SEGURAR) safe; secure,

dependable; sure, certain; firm, fast. ----- de vidal life
insurance.

SUBIDA (f.), up grade, upward slope.

VARIANTE(S) (f.), change in direction of a mad.
VENDEDOR (m.), salesman; seller; (fem.) VENDEDEIRA.
VIA (f.), road, way, route; mode manner; carbon copy (prep.) via,

by way of.
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EXHIESSOES

A NEGOCIO, on business
A PASSED:), for pleasure.

ESTA EM BOAS CONDIQ0E4 (it) is in
ma's condig3es, (it) is in bad

ESTRADA DE ROD1GEM (f.), highway.
road.

E3TRADA DE TERRA (f.), dirt road.

LOGO OUE, as soon as.

LIQA0 50

good condition(s). Estes em
oondition(s)
Estrada de uma s6 mao, oneway

NAO SE INCOMODE! Never mind: Don't bother:
NM VA SE INCOMODAR, never mind'. Don't bothers
NEM MESMO, not even.

S SEGUNDO, (prep), according to; (m.), a second (of time); (adj.;
SEGUNDA) second, secondary.

INFORMAQA0 HISTGRICA

ALVES, Francisco de Paula Rodrigues - politico brasileiro
(1848-1919). Deputado na Assemblgia durante o Imperic e a
RepUblica. Ministro da Fazenda (Treasury) e presidente da
Repliblica de 1918 a 1922.

GEOGRAFICA

fern.

A Baixada Fluminense a uma planfcie de 17.000 kms2 entre a Serra
do Mar, da Mantiqueira e o mar. Seu period() mais importante foi
durante o Imperio com o desenvolvimento da lavoura acucareira
que deu origem a uma aristocracies rural. A sua decadgncia foi
resultado direto da libertacao dos escravos. Os govgrnos federal
e estadual estao fazendo grandes obras de saneamento nessa regiao.
Al se encontram as velhas cidades brasileiras cono Macae, Campos
e outras que sio atracSes turfsticas pelos seus pr'clins histArices.
clima 4 equatorial com chuvas abundantes no verio. A producao

4 variada destacando-se a banana, a laranja (seleta), cana de acucar.
A pesca ta-IsardInha-4"Ampbutante no litoral do Estado do Rio
de Janeiro.
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L. 51

APRESENTAcA0 DA GRAMATICA

Gilda serviu-nos salada num pratoj falinha num
pratio e sobremesa num pratinho.

Onde Gilda serviu-nos salada?
Onde Gilda serviu-nos galinha?
Onde Gilda serviu-nos sobremesa?
O sr. come a sobremesa com um garfo ou um garfinho?
O sr. se serve de manteiga com uma faquinha?
Quando o sr. toma um cafezinho (demi-tasse), o sr.
mistura o cafe e o acucar com uma colher ou com uma
colherzinha (colherinha)?
O sr. usa uma xicrinha (xicarazinha) para tomar um
cafezinho?
A xicrinha tem um pirezinho?

0 filho de Geraldo 4 um rapazola (mocinho) de
13 anos. 0 filho de Gilda e um mocetao l:apagao)
de 20 anos. A filha de Gerald() e uma menininha
(criancinha) de 5 anos. A filha de Gilda e um
bebezinho de 6 meses.

O seu filho 4 um rapazola? Que idade gle tem?
O filho do 4 um mocetao? Que idade g1e tem?
A filha do 4 uma menininha? Que idade ela tem?
O filho do 4 um bebezinho? Que idade tem?
A filha do 4 um bebezinho? Que idade tem?

0 meu filhinho ficou contentej quando dei-lhe um
cachorrinho, mas o gatinho nao ficou.

O sr. deu um cachorrinho ao seu filho?
O deu um gatinho ao filho dgle?
O sr. deu um passarinho ao seu filho?
O seu filhinho ficou contente?
O filhinho do ficou contente?

4 0 Sr. Matos 4 um ricaco que mora num casario perto
do Riacho do Ipiranga. (ribeiro) (riozinho).

O sr. conhece algum ricaco?
O 4 um ricaco?..,
O sr. mora num casarao?
Quern o sr. conhece que mora num casario?Quern

tern um carrio?
O casarao do tem um portio?
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0 sr. j1 pescou num riacho? (ribeiro) (riozinho)
0 sr. apanhou algum peixe?
Poi um peixinho ou um peixio?

5 0 Zeca 4 um obretio ue mora num casebre erto
um lugarejo qua que r.

Onde encontramos muitos pobretiies?
Onde encontramos muitos casebres?
0 sr.,acha que Monterey e um lugarejo?
Qual e o personagem de desenhos cSmicos que mora
num casebre?
A povoacio oxide gle mora 4 um lugarejo?

6 Levantei-me cedinho para tomar o trem. Quando 0
trem arou numa cidadezinha desci ara co rar um
jornal, mas so encontrel um jornaleco local.

Porque eu me levantei cedinho?
0 trem parou numa cidadezinha?
Encontrei um jornal ou um jornaleco?
0 sr. levanta-se cedinho todos os dias?
Os trens expressos param em cidadezinhas?
Os trens de earga param em cidadezinhas?
O sr. le jornalecos?

7 Mudamo-tios _para um casario que fica pertinho
do centro da cidade.

O sr. mudou-se para um casario?
O casariO fica pertinho do centro da cidade?
0 Presidio fica pertinho do centro de Mbrterey ou fica
no centro de Monterey?
A sua casa fica pertinho do Presidio? Quantos minutos
de viageml
A casa do fica juntinho ao Presidio? Ale mora
na rua Franklin ou na rua Taylor?

8 Aqugle homem com o chapelao comprou um sabio

le val para casa num rrico.

0 que o homem eon' o chapelio comprou?
0 sr. tem um chapelio?
Os texanos usam chapeliies?
Quando e que se usa um chapelio?
que marca de sabonete o sr. usa?
2 verdade que usam burricos no Grand Canyon?

2
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Onde se usa muitos burricos?
Porque muitas pessoas preferem um burrico a um cavalo?

9 Vamos agorinha mesmo para a cantina, senio nio
teremos tempo de tomar cafe

O sr. vai agorinha mesmo para a cantina? 0 sr. vai

sOzinho?
O vai agorinha mesmo para a cantina? tie vai

sOzinho? etc.

10 Geraldo kegou um copizio do armirio, mas so aceitou
um pouquinho de vinho. Gilda pegou um copinho.

O sr. tem copizios em casa?
O que geralmente bebemos em copizios?
Quando o sr. babe um "high ball", o sr. prefere um
pouquinho de uisque e bastante soda?
Quando o sr. bebe um "martini", o sr. prefere um
pouquinho de vermute?
O sr. bebe um pouquinho de vinho ao almaco?

11 Mandel as caixas de lentos pelo correio, mas tine
de mandar o caixao de livros pelo expresso ferroviario.

Eu mindei as caixas de le/Kos pelo correio?
Tambem mandei o caixao de livros pelo correio?
O que geralmente compramos em caixas?
O que geralmente se vende em caixas?
O que geralmente se vende em caix&es?
O que geralmente se vende em caixinhas?

12 UTa irvore pegou fogo e dentro em pouco a floresta
toda era um fogareu.

Se o sr. acende o fogo ou o aquecedor, o sr. tem um
fogareu?
Quando faz muito frio, o sr. gosta de acender um fogareu

na lareira?
Para fazer vidro, 4 preciso um fogareu?
Se uma casa pega fogo, tem-se um fogareu?

3
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DIALOG() 51

A AGUERRIDA la. DIVISAO

0 Praca Marco, um dos membros da
conversa com um amigo sobre seas
2a. Guerra Mundial.

1 A Entio, meu veiho, como vai?
M Vai-se indo.

DE INFANTARIA

la. Div.isio de Infant aria
experiencias durante a

2 A Me diga uma coisa. Voci fiz parte da la. Divisio de
Infant aria? *

M Sim, fiz. Mandaram-me para a Africa.

3 A Durante a campanha contra Rommell?
M Exatamente. Foi uma guerra e tanto! (dos demanios!)

4 A Da Africa, para onde voas foram?
M Para a Sicilia. Quase levei uma bomba li!

5 A E da Sicilia?
M Fomos entio para a Inglaterra.

6 A Para treinamento?
M Sim. Foi durissimo!

7 A Quando foi o desembarque na Normandia?
M No dia 16 de junho de 1944.

8 A Como foi o desembarque?
M Foi de amargar. 0 fogo alemio parecia chuva.

9 A 0 que a sua unidade fiz?
M Executou um ataque de diversio.

10 A E a 4a. (quarta) e 9a. (nona) DivisOes, o que fizeram?
M Abriram uma brecha na frente inimiga.

11 A Como era a comida?
M Comiamos raga-es C (ce) ou K (ci) e poeira

12 A Poeira?
M Sim, As vizes comiamos as racaes, enquanto marchivamos.

A Que Bela haneira de visitar a Franca!
M Ah! Sim. Nio poderia ser melhor.

*Note-se o use do pronome me comecando a frase; admissivel
na linguagem falada no Brasil.

4
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EXERCTCIC6 51

1 Levamos as criancas a Disneyland durante as ferias.
Joiozinho foi um diabrete, ate que o levamos a via-
jar no trenzinhn que corre em redor de Disneyland.
Bern na entrada, ha um ilheu com um castelinho.

Onde levamos as criancas durante as ferias?
Joiozinho foi um diabrete?
Onde corre o trenzinho?
Onde o sr. levou seus filhos durante as ferias?
O seu filho é um diabrete?
O filho do 4 um diabrete?
O que h4 bsm na entrada de Disneyland?
0,que ha nesse ilheu?
Ha ilheus perto de Monterey?
Ainda se vendem ilheus perto de Miami, na Florida?
Se o sr. tivesse muito dinheiro, o sr. compraria um
ilheu 11?

Enquando via jivamos no trenzinho, vimos um espertalhio
que quis viajar sem,ter comprado o bilhete, mas o con-
dutor nao era simplorio e mandou-o descer.

O que o espertalhio cjuis fazer?
O condutor era simplorio?
O que gle mandou o espertalhio fazer?
Alguns vendedores de carros usados sao uns espertalhOes?
21es sio simplOrios? Quem 4 simplOrio

passageiros do Mayflower encontraram muitos indios
simplOrios, quando desembarcaram em Plymouth Rock?

No castelinho vimos um homenzarrio com uma mulheraca.
Ambos tinham um corpanzil tremendo.

Quem vimos no castelinho?
Eles tinham um corpanzil tremendo?

Compramos um flautim para Mariazinha, e esta tocou-o
todo o tempo. Na hora do aimoco, sentamo-nos a uma
mesinha e mandamos vir ,anduiches e refrescos.

O que compramos para Mariazinha?
Mariazinha tocou-o?
Aonde nos sentamos?
O que mandamos vir?
O sr. comprou um flautim para seu filho?
0 sr. comprou um pianinho para sua filha?

5
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0 deu uma vitrolinha pars o filho dile?

Na seccio de Disneyland dedicada ao velho oeste,
vimos uma casa com a casinha nos fundos. Num
teatro assistimos um dramalhio muito interessante
cujo nome e "The Miner's Daughter". Rimos muito
dos personagens. 0 mineiro era um magricela que
tinha um narigao como o do Jimmy Durante. Era um
santarrao. 21e vinha ao palco vestido a moda dos
cacadorss com uma sacola ao lado. A mocinha do
dramalhao usava uma mantilha a moda das espanholas.
0 mocinho tinha um ar de simplOrio, mas era um
sabichio.

O que vimos na seccio dedicada ao velho oeste?
Ainda constroem-se casas com a casinha nos fundos?
que assistimos num teatro de Disneyland?

O sr. ja assistiu um dramalhio no 12 Teatro da
na Rua Pacific em Monterey?
Nos rimos muito dos persohagens?
O mineiro era um magricela?
Quando eu era menino, eu era magricela.
Como era o nariz do mineiro?
Como e o nariz do Jimmy Durante?
O mineiro era um santarrio?
O sr. conbece algum santarrio?
Como o mineiro vinha vestido ao palco?
Quem e que anda com uma sacola ao lado?
O que a mocinha do dramalhio usava?
As vezes, as senhoras usam mantilhas?
As espanholas usam mantilhas?
O mocinho do dramalhio tinha um
21e era sabichio?

0 Sr.

California,

era?

ar de simplorio?

2 0 aluno faz frases com os diminutivos e aumentativos
mais comuns da gramatica nas paginas 12 e 13

6
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A AGUERRI DA PRIMEIRA

DIVISAO DE INFANTARIA

A Primeira Divisio de Infantaria dos EE.UU. distinguiu-

se em combate nas campanhas revolucionirias, na Guerra Civil

e durante a 2a. Guerra Mundial. Durante este Ultimo 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 tries desembarques anfibios em praias inimigas.

1. Em que campanhas e guerras a la. Divisio de Infantaria
dos EE.UU. se distinguiu?

2. Quando a la. Div. de Inf. comecou a lutar durante a
2a. Guerra Mundial?

3. Ate quando lutou?
4. Em quantas campanhas seus homens combateram?
5. Quantos desembarques anfibios seus homens executaram em

praias inimigas?

0 praca Marco, um dos membros da la, descreveu suas experien

cias durante a 2a. Guerra Mundial da seguinte maneira:

"Numa fria aurora de novembro desembarcamos na Normandia. Nio

sei o que era pion, a igua fria ou a sensacio de vazio no estOmago,

quando os alemies abriram fogo em nossas fOrcas. Como 4 dura a

vida durante a guerra! Quase que level uma bomba em Capri!

Mas durante as primeiras semanas de combate aprendemos bem a

e comecamos a ensinar aos alemies o nosso ABC.

6. Quern descreveu suas experiencias durante a 2a. Guerra
Mundial?

7. Quando os soldados da la. desembarcaram na Normandia?
8. Que implessao o Pca Marco teve desse desembarque?
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9. Como 4 a vida durante a guerra?
10. 0 que aconteceu com Marco em Capri?
11. Qual foi a reacao dos soldados da la., depois das

primeiras semanas de combate?

Nas campanhas do norte da Africa a la. esmagou a resisten-

cia de Rommell. Foi uma guerra dos demOnios! - chuva de artitha

ria, minas escondidas e barragem de fogo de metralhadoras.

Entrementes, o 82 Exercito de Montgomery cachou a linha Mareth e

la encontramo-nos com os seus soldados.

Tive mos entio o pa1pite louco que iamos voltar & America ooe

que boa piada! Embarcamos para a Sicilia e desta vez a cabeca

de praia foi bem dura, mas conseguimos abrir uma brecha nas de-

fesas alemis e italianas.

12. Contra as faros de que famoso general alemio a la. lutou?
13. Como foi essa guerra, nas palivras do Praca Marco?
14. Entrementes o que az o 8g Exercito de Montgomery?
15. Qual foi o palpite louco que os soldados da primeira tive

ram?
16. Para onde iles foram e o que fizeram?

Depois da campanha da Sicilia "despacharam-nos" para a Ingla

terra e la o treinamento foi durissimo, de amargar!

No dia 16 de junho de 1945 desembarcamos nas praias da Norman

dia. 0 fogo alemio parecia chuva e nos nio tinhamos sequer um

guarda-chuva Os fortins alemies foram duros de tomar. Varria

mos um campo e logo adiante encontrivamos mais soldados alemies,

cavivamos abrigos sem descanso contra os 88 e os morteiros.

17. Para onde "despacharam" os soldados da la.?
18. Como foi o treinamento li?
19. Qual foi o dia, me's e ano do desembarque americano nas

praias da Normandia?

8
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20. Que coparacio cOmica o Marco fez com o fogo alemio?
21. 0 que ele disse sobre o combate apOs o desembarque?

No dia 25 de junho a Faro Aerea concentrou seu ataque na

area de Saint Claude. A Infantaria executou um ataque de diversio

a oeste dessa cidade. A 4a. e 9a. Divis6es de Infantaria abriram

a brecha nas linhas alemis. Depois dos alemies serem derrotados,

os infantes limparam o terreno e os sapadores desenterraram

minas como se fOssem repOlhos!

Comiamos raga-es C ou K e ... poeira. Poeira e mais poeira.

Que linda maneira de visitar "la belle France"! Em menos de

um mes cruzamos a Franca e a fronteira belga onde "ensacamos"

17.000 soldados alemies numa batalha que durou tres dias.

22. Em que area a FOrca Aerea concentrou seu ataque, no
dia 25 de junho?

23. 0 que fez a Infantaria?
24. 0 que fizeram as 4a. e 9a. Divis6es de Infantaria?
25. 0 que fizeram os infantes, depois dos alemies serem

derrotados na area de Saint Claude?
26. E os sapadores?
27. 0 que os soldados da la. comiam asses dias?
28. Porque?
29. Como Marco descreveu o tempo que passou na Franca?
30. Em quanto tempo a la. cruzou a Franca e a fronteira belga?
31. Quantos soldados alemies a la. "ensacou"?
32. Quanto tempo durou essa batalha?

Rachamos a linha Siegfried em tres dias e fomos para perto

de Aachen que foi um dos filtimos pontos de resistencia do

Ex4rcito Alemio. Lutamos de casa em casa durante semanas.

Voltamos is linhas depois de um descanso de seis semanas.

Que semanas! Os alemies atacaram-nos com filria e nos contra-

atacamos pela Ultima vez.

9
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33. Em quanto tempo isles racharam a linha Sisgfried?
34. Qual foi um dos ultimos pontos de resistencia do Exercito

Alemio?
35. Como a la. lutou/
36. Por quanto tempo Marco e seus companheiros descansaram?
37. Marco disse como foram essas semanas?
38. Como foi a luta depois desse descanso?

Quando chegamos is margens do Rio Reno, este nos parerol,

largo demais, mas a Infantar3

uma canja.

Quando nos disseram que a guerra tinha acabado, estivamos

na Checosloviquia, e estivamos cansados! Chamam a Infantaria

de a Rainha das Armas. A rapaziada da la. nio parecia muito

alinhada; nao era bonita, mas seus soldados eram verdadeiros

homens que souberam se desempenhar bem de sua tarefa.

39. Como o Rio Reno lhes pareceu?
40. Porque a travessia foi ficil?
41. Como Marco qualificou essa travessia?
42. Onde os soldados da la. estavam, quando lhes disseram

que a guerra tinha acabado?
43. Como chamam a Infantaria?
44. Ao terminar a guerrat a rapaziada da

alinhada?
45. Era uma rapaziada bonita?
46. Como esses soldados se desempenharam

la. parecia muito

de sua tarefa?

47. 0 sr. lutou em alguma das campanhas que vimos nests
leitura?

48. Em que campanhas sua unidade se distinguiu? Descreva
essa campanha.

49. Em que campanhas o sr. se distinguiu?
50. 0 sr. combateu durante a 2a. Guerra Mundial?
51. Quando foi a derrota final da Alemanha? (Itilia, Japio)
52. Quando e que se sente "uma sensacio de vazio no estomago"?
53. Quando e que se diz que uma coisa 4 "dura"?
54. E quando se diz que uma coisa foi "dos demOnios"?
55. 0 sr. ja teve um "palpite louco"?
56. Poi uma boa piada realmente?

10
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57. 0 seu treinamento foi "de amargar"? "uma canja"?

58. Que tipo de treinamento os soldados da la. receberam
antes de se lancar o ataque contra as praias da
Normandia?*

4 r ser lancado

.11
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NOTAS GRAMATICAIS 51

SUFIXOS AUMENTATIVOS E DIMINUTIVOS

1 Augmentative and diminutive suffixes are very common
in Portuguese. The beginner must proceed carefully in using
them, since they may have a pejorative significance. A
list of the more common words having diminutive or augmenta-
tive suffixes follows. Words marked with an asterisk have
a pejorative meaning.

Augmentative:

caixa - box; caixio
casa,- house; casario
chapeu - hat; chapplio
copo - glass; copazio
corpo - body; corpanzil
drama - drama; dramalhao
esperto - smart; *esper-

talhio - rascal
fogo - fire; fogareu
gato - cat; gatarrio
home El - man; homenzarrio
magro - thin; *magricela-

skinny
moco - young man; mocetio-

a handsome young man
monte - hill; montanha

Diminutive:

amigo - friend; amiguinho
animal - animal; animalzinho
av4 - grandmother; avOzinha
avo - grandfather; avozinho
beijo - kiss; beijinho
be - kiss; beijoca
bicho - animal; bichinho
burro - ass; burrico
burro - ass; burrinho
cachorro - dog; cachorrinho
cfixa - box; caixinha
comara - chamber. cam:rote -

theater box, cabin
cio - dog; ciozinho

12

mulher - woman; *mulheraca -

strong woman
mulher - roman; *mulherona -

strong roman
nariz - nose; *narigio -big nose
pobre - poor; *pobretao - person

who cries poor; person who
makes a show of not being
so poor

porta - door; portio
prato - plate; pratao
rico - rich; ricaco
sabio - wise; *sabichao -"wise guy"
santo - holy; *santarrio -

sanctimonious
simples - simple; *simploirio -

simpleton

casa - house; *casebre - tunble-
down shack

casa - house; casinha - out-house
privy

cidade - city; cidadezirha
crianca - child; criancinha
diabo - devil; diabinho
diabo - devil; diabrete
espada - sword; espadim
filho - son; filhinho
filho - son; filhote
flauta - flute; flautim
flor - flower; florinha
flor - flower; florzinha



folha - leaf; folhinha - small
leaf, calendar

forte - fort; fortim
gato - cat; gatinho
homem - man; homenzinho
igreja - church; igrejinha
ilha - island; ilhazinha
ilha - island; inlet*
ilha - island; ilhota
jornal - newspaper; *jorna-

leco-shabby newspaper
livro - book; livrinho
livro - book; *livreco -

trashy book
lugar - place, spot; *luga-

rejo - small, insignifi-
cant village

lugar - place, spot; lugar-
zinho

mFaco - monkey macaquinho
mae mother; maezinha
manta - cloak; mantilha
menino - boy; menininho
menino - boy; meninozinho
mesa - table; mesinha
mesa - table; mesita
moca - young girl; mocinha
neto - grandson; netinho
pai - father; paizinho

L.,51

pissaro - bird; passarinho
pedra - stone; pedrinha
pe - foot; pezinho
povo - people; *povinho- mob
prato - dish; pratinho
rapaz - young man; rapazinho
rapaz - young man; rapazola
rio - river; riacho
rio - river; ribeiro
rio - river; riozinho
rosa - rose; rosinha
roua - clothing; roupinha
sabao - soap; sabonete
saco - sack; sacola
saco - sack; saquinho
serra - saw; serrote
trem - train; trenzinho
velho - old man; velhinho
velho - old man; *Velhote-

an old sport

av6 - grandmother; vovOzinha

- grandfather; vovazinho

Ad ctives and adverbs diminutive in form but auand intensive in meaning:

agora - now; agorinha
baixo - short; baixinho
bonito - pretty; bonitinho
calado - silent; caladinho
cedo - soon; cedinho
engracado - charming; en-

gracadinho
igual - equal; igualzinho
inteiro - entire; inteirinho
junto - near; juntinho
maior -bigger; maiorzinho

ol ntative

menor - smaller; menorzinho
pequeno - small; pequenininho
pequeno - small; pequenino
pequeno - small; pequerrucho
perto - near; pertinho
pouco - little; pouquinho
quieto - quiet; quietinho
sossegado - quiet;

sossegadinho
so - alone; sazinho

2 Diminutives give the word an idea of smAltness. Inmany instances however, these sane endings also imply anattitude of friendliness or tenderness. The most common

13
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diminutive endings are:

INHO, INHA - ZINHO, ZINHA

but others are also used:

ITO, ITA, ETA, OTE, OTA, UT E

Meu filhinho tem doffs anos.
0 irmiaiNgi de Joao se chama Bernardes.

The most common rules for the formation of diminutive words
are:

a. If a word ends in a simple oral vowel, drop the
final vowel and add INHO /A.

cama - caminha
filho - filhinho (or filhote)

b, If a word ends in a consonant, stressed vowel,
nasal sound or a diphthong, the diminutive end-
ings are ZINHO, ZINHA, or ZITO, ZITA,

flOr - flOrzinha
pa - pizinha
ma 4a -
pai - paizinho

c. If a word ends in M, the M is changed to N and
the ending ZINHO, ZINHA is added.

jardim - jardinzinho
homes - homenzinho

d. If a word ends in CO, CA, change the C to QU.
If it ends in GO, GA, change the G to GU and
add INHO /A.

banco - bancjuinho (or banqueta)
faca - f uinha
frango - raneinho
manga - manguinha

e. If a word ends in S, drop the S and add ZINHO/A.

o pines - pirei + zinho = pirezinho

14
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A diminutive ending may modify considerably themeaning of a word.

Aquela moo a bonitinha.
That young lady is cute.

0 filme foi bonzinho.
The film vas so, so.

Joao esti veihinho.
Joao is quite old

Aquela empregada 4 boazinha.
That servant is so, so.

4 The diminutive endings may emphasize the ridiculousnessof a person or situation.

lantern vimos uma fitinha muito sem grata.
Yesterday we saw a very ridiculous film.

Zeca o "baixinho", esti've aqui hoje.
Joe, alias "shorty", was here today.

5 Some diminutives have become part of the every daylanguage and are used to describe an object, person oranimal known by their smallness in size.

a xicrinha
(popular, Brazil)

a colherinha
o cafazinho

a mesinha
a panelinha
o vidrinho
a cadeirinha
a criancinha
o bebezinho
o livrinho
a caixinha

demi -tasse

demitasse spoon
a serving of coffee in a

demi-tasse
coffee table
small pan
small bottle
small chair
small child
small baby
small book
small box

6 The plural of the diminutives is formed as follows:When the diminutive INHO /A is used, either pluralizeBOTH the positive (the word itself) and the suffix

o livro + inho = livrinho
os livros + inhos = livrosinhos ( ositive suffix)

15
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or o livrinho = os livrinhos, in which case the
Final vowel of the positive vas dropped.

7 Use the suffix ZINHOA when the positive ends in a
consonant or a nasal diphthong AO, which in the plural
changes into KOS, CES. In this case the positive is
pluralized "ithout the final S.

o papel; + zinho =
os + zinhos

o pao + zinho =
os paeli + zinhos

o papeizinho
= papaizinhos

o piozinho
= os piezinhos

If the positive has another ending, only the
suffix is pluralized.

o sofi = os sofizinhos
o pe = os pazinhos

NOTE: The accent changes in the same manner as in the
case of the adverbs ending in MENTE.

cafe = cafazinho
ficil = facilmente

16
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VOCABULARIO 51

A ABRIR (UMA BRECHA) (reg.) to open (a gap).
ALINHADA -DO (colloquial) spruce, well-dressed; past
participle of verb alinhar, to align, line up.

AURORA (f.) dawn.

B BELGA (adj.; masc. and fem.) Belgian.

C COMBATERAM (combater, reg.) preterit, you, they fought.
CCM FURIA, fiercely.
COMO E DURA A VIDA, life is really hard.
COMO SE FOSSEM (REPOLHOS) as if they were (heads of cabbage).
(SE) CONCENTROU (concentrar, reg.) passive voice, preterit,
was concentrated.

D DE AMARGAR (colloquial) tough, o treinamento foi de amargar,
training was tough. amargar (reg.) to embitter.

DE CASA EM CASA, from house to house.
DERROTA (f.) defeat.
DESEMPENHAR (reg.) to fulfill, perform.
DESENTERRARAM (desenterrar, reg.) preterit, you, they dug out.
DESPACHARAM-NOS (despachar, reg.) preterit, we were dispatched,

(they) dispatched us.
DISTINGUIU-SE f.distinguir-se, reg.) preterit, reflexive voice,
he, you distinguished himself, yourself.

ENSACAMOS (ensacar, reg.) present indicative, figurative, we
captured; we sacked (beans, coffee etc).

ENTREMENTES, meanwhile.
ESMAGOU (esmagar, reg.) preterit, he, you crushed; overpowered.
EST0hAGO (m.) stomach.

F FOI UMA CANJA (slang) duck soup, cinch, snap, pushover.
FOI UMA GUERRA DOS DEMONIOS, it was a fierce war (a hell of

a war), demanics; devils.
FOMOS PARAR we ended up.
FORTINS (m.) small forts, diminutive of forte.

L LINDA -DO, beautiful.
LOGO ADIANTE, a little further (on).

M MANEIRA (f.) manner, method, way.

PALPITE LOUCO (m.) a crazy idea, notion, palpite;
tip (races, etc.).

POEIRA (f.) dust.

17
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Q QUASE QUE LEVEI UMA BOMBA, I was almost hit by
QUE BOA PIADA!, What a joke!

R RACHOU (rachar, reg.) preterit, he, you
RA CUES (f.) (racio) rations.
RAINHA (f.) queen.
RAPAZIADA (f.) a bunch of boys c: young
REPOLHO /S (m.) a head of cabbage.

split,

men, t

a bomb.

cracked open.

he boys.

S SAPADOR/ES (m.) sapper.
SENSAc 0 (f.) sensation, feeling; a sensational event.
SEQUER, not even.

T TRAVESSIA (f.) crossing.

V VARRfANC6 (varrer, reg.) Imperfect indicative, we swept.
VAZIO -A (m.) noun or adj. emptiness, empty.

18
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EXERCfCIOS D2 APRESENTAcA0

1. 0 que o sr. anda fazendo?
Eu ando trabalhando.

O que seus pequenos andam fazendo?
)1es andam brincando.

O que sua sra. anda fazendo?
Ela anda gastando dinheiro.

O que seus colegas andam fazendo?
I.ieus colegas andam passeando.

2. C sr. fica estudando, enquanto sua esposa vai ao cinema?Sin sr., fico estudando, enquanto ela vai ao cinema.O sr. fica esperando no carro, enquanto sua esposa fazcompras?
Sim sr. fico esperando no carro, enquanto ela fazcompras.

O sr. fica tomando conta das criancas, quando sua esposavai fazer uma permanente?
Sin sr., fico tomando conta das criancas, quando minhaesposa vai fazer uma permanente.

Suas criancas ficam dormindo, quando os ienhores vao auma festa?
Sim sr., elas ficam dormindo, quando vamos a uma festa.

3. C sr. continua gostando de Monterey?
Sim sr., eu continuo gostando de Monterey.O sr. continua fumando cigarros fortes?
Sin sr., continuo fumando cigarros fortes.Sua esposa continua se queixando com o climb da California?Sim sr., ela continua se queixando corm o'Olima daCalifornia.

O sr. continua pagando aluguel alto?
Sim sr., continuo pagando aluguel alto.O professor continua exigindo muito?
Sim sr., o professor continua exigindo muito.O diretor continua visitando as aulas?
Sim sr., o diretor continua visitando as aulas.

4. Quando o sr. vai para casa, vai falando portugues comseus colegas?
Sin sr., You falando portugues com meus colegas.O sr. vai olhando para os lados?
Sim srt, You olhando para os lados.

Os srs. vao ouvindo radio?
Sim sr., vamos ouvindo radio.

Cs srs. vao prestando atencao aos sinais semafOricos3Sim srt, vamos prestando a-ica° aos sinais semaforicos.Os srs. vao discutindo assuntos nilitares?
Sim sr., vamos discutindo assuntos militares.
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5. 0.a srs. vein recitando o dialogo, qvando vem para a escola?
Ven reparando para os carros que passan?

Sim sr., virios reparando para os carros que passan.
O sr. vem contando os minutos, que leva de casa a escola?

Sim sr. vcnho contando os munutos que levo de .rasa a
escola.

Os sr. vein quiando a toa?
Nao sr., nao venho quiando a toa.

EIALOGO

Ernesto e Durval estao a beira dum riacho pescando.
Ernesto se aproxima do amigo e comeca o seguinte
dialogo.

zaig-zTo
DURVAL

ERNESTO

DURVAL

- Est pecando muito peixe?
Ainda nao. Dada por enquantc.

- Li vai o 1=01 putra vez.
bagre aqui.

- Sente-se e foga
bon ouvido.

Janos ver se pego um

menos barulho. Os peixes tem

E,TdIESTO Nao se t'afobett. 3ei o que estou
DURVAL - por enquanto so barulho.

ERNESTO
DURVAL

ERNESTO
Dun vAL

ERNESTO
DURVAL

ERNESTO
DURVAL

ERIESTO
DURVAL

ERNESTO
AL

fazendo.

Olhe, olhe! Mordeu a isca!
- Komem..! Nao grite Voce me fez perder outro.

- Veja que bagre enorme!
- z... bem grande. Pao compreendo...

- Nao conpreende o que?
- Estou aqui ha duas horas sem apanhar nada. Voce
chega, atira o anzol e apanha um peixe.

- E sorte. Voce ten isca no anzol?
,- Claro que tenho. (levantando o anzol da agua

Olhe!

Deixe-me
Cuidado.

ver o canico (pegando o conic())
Outro peixe esca rnordendo a sua isca!

E 64sse 4 dos grandes.
- Qual! Desisto. Vamos corer que estou ccn fone.

Ernesto ajunta gravetos para fazer o fogo, cnquanto
Durval prepara os peixes con utia faca afiada.

20
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112,I\TESTO - (saboreando urea. posta) Hun! -Voce nio tem sorte
para pescar. I;as em compensacio sabe preparar
um bom peixe.

DURVAL - Esti certo, mas no v6 se engasgar con: as espinhas.

Darte I

71macfcios

Perguntas:

1. 0 que c sr. anda fazendo?
2. 0 que ele alarrazendo?
3. 0 que os srs. andan fazendo?
4. C sr. anda cornendo nuito Ltimanente? ele?

os srs.?
5. 0 sr. anda gastando nuito dinheiro? ele?

os srs.?
6. C sr. anda furiando muito? ele? os srs.?
7, noite, o sr. fica estudando em casa? ele?

os srs.?
8. 0 sargento fica vendo televisao?
9. 0 sr. fica lendo durante muito tempo?

10. Quando o sr. fica em casa vendo televisao?
11. Quen fica em casa vendo televisao?
12. 2 quen fica en casa ouvindo o radio?
13. C sr. continua estudando nuito?
14. Quen continua estudando nuito?
15. 0 sr. continua fazendo conpras no armazev __?16. 0 sr. continua gastando nuito dinheiro?
17. Con quem o sr. continua gastando dinheiro?
18. Seus filhos continuam lastando dinheiro?
19. 0 sr. vai para casa, falando portugue's?
20. Quen vai para casa falando aleriEo?
21. Quando o sr. vai para casa con seu colega,

que lingua os srs. vao-falando?
22. Quando ha muitas criancas no carro, o queetas vao fazendo?
23. Quando os navios saem do porto, o que tiles

vao fazendo?
24. E quando os trens saem da estagEo?
25. Quando o sr. ven para a scola, o que o sr.

ven fazendo?
26. 0 sr. vem falando com seu colega?
27. Que lingua os srs. vein falando?nn

Quando urn jrupo de novas ven vindo pela rua,
o que el as ven fazendo?

29. E um zrupo de criancas, o que ven fazendo?
30. Quando uma es9uadrilha de aviOes a jato very

voando pelo ceu, o que ales vem fazendo?
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Parte II - 0 professor far uma das perguntas abaixo a um
aluno. Apos receber a resposta, pedira a outro
aluno que traduza a pergunta e a resposta:

1. Qual o seu passatempo favorito?
2. Pescar eoo passatempo favorito do (Nome)
3. A pesca e o passatempo favorito do (none)
4. Qual e o seu passatempo favorito?
5. Jogar golfe e o seu passatempo favorito?
6. 0 jogo de golfe e o seu passatempo favorito?
7. Ouvir discos?
8. Ver te1evisio?
9. Ler livros?

10. Passear?
11. 0 sr. gosta de viajar deAtren?
12. 0 sr. prefere viajar de onibus?
13. 0 sr. gosta de fazer refeigOes na cidade?
14. E permitido funar nos corredores?
15. 0 sr. detesta trabalhar no jardin?
16. 0 sr. detesta fazer conpras na cidade?
17. 0 sr. prefere subir a colina a pe ou de carro?
18. 0 sr. gosta de escrever cartas?

Parte III -

1. 0 que o sr. fazia antes de vir aAMonterey?
2. 0 sr. pediu para estudar portugues depois de

chegar a Monterey?
3. 0 sr. conheceu o colega depois de chegar a

Monterey?
4. 0 sr. ja conhecia o professor antes de

vir aqui sstudar?
5. 0 sr. esta cansado de estar sent ado?
6. 0 sr. esta cansado de se levantar cedo

todos os dias?
7. 0 sr. esti cansado de tomar cafe todos os

dias?
8. 0 sr. falou em ir ao Brasil?
9. Quen falou en ir a San Francisco no fin de

Banana?
10. C sr. falou en comprar una casa?
11. Mem de falar portugues e ingles, que outra

lingua o (none) fala?
12. Alem dea,ser engenheiro (profissio), que outra

profissao o sr. ten?
13. Alen de jogar golfe que outro esporte o sr.

joga?
14. Ao chegar en casa hoje, o que o sr. vai fazer

primeiro?
15. ho chegar ao Brasil, o que o sr, fara en

prineiro lugar?
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IC. Ao ciiegar a sala de aula, o que o professor faz?
r7. t fAcil estudar urea lingua sem ter um livrc?
18. t possivel ir ac estrangeiro sera ter um

pssaporte?
19. i possivel fazer uma viagen longa sen ter

muito din:leiro?
20. t ficil fazer una viagem sem ter dinheiro?

?arte IV - Traduza:

andar 1. He has been studying too hard lately.
2. They have been 'forks.% late in their project.
3. I halii-EFFE vritinr= letters to all my friends.

ficar 4. Mile all the other mer are resting, John
goes on vorking.

5. He didn't accept the invitation. He said he
would rather stay home and work.

6. Go on thinkirlgibout this plUict.
ir 7. Mary keeps talking all tit time.

8. Itll keep on planning our trip.
9. He keeps on drinking heavily, ruining his

health, and losing his friend.
vir 10. ':Ihy is John coming so slowly? Is he hurt

or something?
11. The children are coming down the road talking

and playing.
12. The people are cominda all dressed up in their

best clothes.
continuer 13. He is still learning a lot.

14. They are still lookin' for a house.
15. I* are still seliiirthis product like before.
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L=ITuar,

A PESCARIA

Zrnesto c Durval sSo grandes amigos. 3enpre o foran:

estudaran juntos, casaram-se na mesna 4pcca c trabalham na

mesma firma.

Sibado de manhi ji se sabe onde encontrA-los na beira

dun riacho, num lugar ideal para pescaria, con canico, anzOis

e iscas de toci s os tipos e cares.

Sibado passado nao foi excecSo. Sairam de casa ben cede

de mznhi, pois os peixes pescac-se nelhor c6do. Tcmaram a

canionete e foram para o Riacho Fundo para outro dia de

peso arias.

CI Riacho Fundo fica a uns vinte quilOnetros da cidade, e

em vinte minutes ji estavam la, arranjando iscas. Ernesto

prefere as iscas artificiais, que achy serem mais eficazes.

Durval prefere ninhocas, e, por isso, ao chegaren ao Macho

Fundo, pas-se a cavar no chiwo con una pequena pi, a prccura de

minhocas.

Apesar de serem bons amigos e terem os nesmos pontos de

vista em relacao a muitos assuntos, as vezes rliverzem ee

cpiniao em coisas minimas. Anis se torna interessante

observi-los.

"Vamos rio-acima; la perto da cachoeira hi nais peixes",

r'isse Ernesto.

"Frio. aio- abaixo, onde a aqua 4 mais profunda 4 que se

encontram os neixes maiores", respondeu Durval.

24



"Voc; esti enganado ...". E assin vio os dois, como

zempre, encontrando um ponto de diverggncia de opiniao.

52

"Uma

tempestade num copo d igua," - dizem suas respectivas espOsas

cada vez que os dois comecam a discutir.

Enfim, a questio foi resolvida. Ernesto foi para a cachoeira

e Durval ficou onde a igua a mais profunda.

Passararn -se horas, at que Ernesto veio vindo corn um

cip6 cheio de bagres gordos, uns ainda vivos e seguros pela

guelra.

"Veja so! Em duas horas" disse Ernesto, depois de

perceber que o amigo nio havia pescado nada. Vas no fim, tudo

di certo entre os dois.

Durval aprendeu a cozinhar, quando serviu no Exercito,

e sabe preparar um peixe grelhado que di igua na boca. Cs

dois sabem que um precisa do outro. Um para pescar e outro

para grelhar o peixe.

?erguntas:
1. Ernesto e Durval sio bons amigos?
2. C que eles fizeram e fazem juntos?_
3. Onde os encontramos sabado de manha?
4. Que equipamento de pesca tiles tern?

5. :'orque elessaem,de c asa cedo de manha?
6. Como tiles vao ate o macho Fundo?
7. A que distincia Riacho Fundo erica da cidade?
2. Que tipo de iscas Ernesto prefere?
9. E Durval?

10. Ernesto e 7:urval nunca divergem de opiniio?
11. Onde Ernesto achava que havia mais peixe?
12. Qual era a opiniio de Durval?
13. Qual e a opiniio das respectivas esposas, quando os

dois comecam a discutir?
14.. Couo se resolveu a questio?
15. Onde Ernesto pos os bagres?
16. Durval pescou muitos peixes?
17. Qual e a especialidade de Durval?
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GRAMATICA

I The ?resent Participle is often used in Portuguese with
the verbs: andar, ficar,

re
ir, vir continuar and the

expression then car-MTmore meaning than when used with
verb ESTAR as an auxiliary; i.e., Eu ando trabalhando
muito. Although ANDO means - I walk - in the sentence
above, it adds a meaning of continuity and means in
English I have been working hard.

Verb ESTAR can be used in the place of ANDO, but does not
carry a strong meaning of continuity as ando does. The
same is true about the other verbs underlined below and
used as auxiliaries: ficar, ir, vir, continuar.

1. Maria anda comendo pouco altimamente.
Mary has been eating a.little lately.

2. Joio anda gastando muito dinheiro.
John has been spending too much money.

3. Ela Pica trabalhando ate 8 horas.
She has been working until 8 o'clock.

4. As criancas ficaram dormindo em casa?
Did the children stay at home sleeping?

5. 0 menino vai falando sem parar, como um disco de
vitrola.

The boy keeps talking without stopping like a
phonograph record.

6. Ncis vamos eaindo agora porque estamos corn pressa.
WriFF leaving now because we are in a hurry.

7. Artur vem vindo da escola sem os livros.
Arthur is coming from school without his books.

8. 0 velho vinha andando de vagar pela estrada.
The old man was walking slowly in the road.

9. Pedro continua aprendendo muito.
Peter is learning a lot.

10. Jose continua engordando.
Joseph is (still) putting on weight.

II Whenever a verb form follows a preposition, Portuguese
requires the verb in the Infinitive Form, i.e;

1. Antes de vir a Monterey ale estava morando em Nova
Iorque.

Before coming to Monterey he was living in
New York.

2. Depois de chegar ;le mandou um telegrama a familia.
After arriving he sent a telegram to his family.

3. Estou cansado de ler. Voce quer fazer o favor de
continuar?

I am tired of reading. Will you take over?
ti a
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4. ale falou em it a San Francisco.
He talked about going to San Francisco.

5. Alem de falar frames, ele pode escrever tambem.
Besides speaking French, he can write it too.

C. Ao chegar a San Francisco irei ao consulado.
On arriving in San Francisco I'll go to the
Consulate.

7. Sem saber o endereco 4 dificil achar uma pessoa.
sflithout knowing the address it is difficult to
find a person.

III In the sentences below the Present Participle in English
becows an Infinitive in Portuguese.

1. Ler 4 o meu passatempo.
Reading is my hobby.

2. Nao gosto de via jar de carro.
I don't like traveling by car.

3. ale prefere famix durante o dia.
preferS-4reiving during the day.

(x) 4. Gosto de comer primeiro e depois beber.
I first and then drinking.

5. Nao gosto e azer isto.
I dislike do- this.

6. Detesto fazer aquilo.
I hafF-Tng that.

7. proibido umar.
Smoking ITTUrbidden.

In examples 1, 2, and 4, Portuguese also uses nouns.

1. Ler 4 o meu passatempo.
A leitura e o meu passatempo.

2. NacoE6WEITE viasar de carro.
Nao gosto de viagens de carro.

4. Gosto de comer primeiro e depois beber.
Gosto Al7Famida primeiro e depagaa bebida.

Note: Not in all cases is it possible to substitute a
Present Participle for a noun and this is better
learned by practice.
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afobe (v. afobar-se)
o anzol
o bagre
a cachoeira
o canico
o cipo

divergent (v. divergir)
engasgar

as espinhas
os gravetos
a guelra
a isca
as ninhocas

mordeu (monde r)
no fim tudo da certo

o peixe grelhado
a pescaria
a posta

rio-acima

EXPUSSOES:

L52

vocApuLAam

to get excited
hook
kind of fish found in strearis
falls
fishing rod
ricker
to disagree %'ith
to choke
fish bones
brush'ood
gills of z fis::
bait
earthworm
(it) bit
in the end everything will
be all right
broiled fish
fishing
slice of fish or meat
up river

No fim tudo dA certo - in the end everything
will be all right.

VCCABULARIO

A ACENDO (acender, reg.) - I lit; turn on (lights)
AFIADA - sharp
AFOB2 (afobar-se) - get excited
ANZOL (0) -
APESAa !:1-2 - in spite of

EAGRE (o) - any maritime or fresh-water catfish
EBIRA (a) - river bank

BEIRA-Aa - by the sea; edge; margin

C CACIOEIRA (a) - vaterf all
CANIc0 (o) - fishing rod
CiU (o) . sky; heaven
CI:N5 (o) - vine, liana
COLINA (a) - hill

EDOS (os) - fingers
DISCOS (os) - phonograph records; discs
rISCUTIR (reg.) - to discnns; argue
DIVERGE/4 (divergir, reg.) - you, they disagree; diverge
rjOU A PARTIDA NO CART O (dar, reg.) - I start the car
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EFICAZ, 2FICAZES - efficient
EI!GANADO (enganar, reg.) - mistaken; deceived; betrayed
EPGAS3Ar. (reg.) - to choke
ENGORDANDO (engordar, reg.) - putting on qeight
EGFIN:AS (as) - fish bones
2SQUADRILHA (a) - squadron of airplanes
EXTEPSO - extensive, wide, vast; ample

PO EXTENSO - at length

FAZENDO BCONOMIA (fazer, irreg.) - saving, economizing

GI AVETOS (os) - kindling wood, chips, tinder
GRELHADO (grelhar, reg.) - broiled
GUELRA (a) - fish gill
GUIAR (reg.) - to drive (a car); guide, lead; to direct;

to steer, pilot

ISCA (a) - bait

JATO (o) - jet

INHOCAS (as)
hORDEU (reg.)

NO FIM TUDO DA
right

ORDENADO (o) -

- earthworms
- you (sing.), he, it bit

C2RTO - in the end everything will be all

salary

PA (a) - shovel
PAZINHA - spade

PASSATEli?0 (0) - hobby, pastime
PERCEB2R - to notice
PE3C4RIA (a) - fishing
POST'. (a) - slice of fish or meat
PRATICA (praticar, reg.) - you (sing.), he practices,

takes part in

REFEITORIO (o) - mess hall
IACHO (o) - small river, stream, creek

RIO-ACIMA 0 up river

S SOBOREANDO (saborear, reg.) - relishing

T TEMPESTADE (a) - tempest

U ftTIMAflEPTE - lately
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1. 0 sr. gosta de
Sim sr., gosto

0 sr. gosta de
Sim sr., gosto

2. 0 sr. gosta de
Sim sr., gosto

APRESENTAcA0 DA GRAMATICA

Participios Regulares

chi gelado?
de chi gelado.

cerveja gelada?
de cerveja gelada.

carne assada?
de carne assada.

0 sr. gosta de peixe assado?
Sim sr., gosto de peixe assado.

3. Os srs. gostam de
Sim sr., gostamos

Os srso gostam de
Sim sr., gostamos

carne greihada?
de carne greihada.

peixe grelhado?
de peixe grelhado.

4. 0 sr. gosta de ovos cozidos?
Sim sr. gosto de ovos cozidos.

Os srs. gostam de carne cozida?
Sim sr., gostamos de carne cozida.

5. 0 sr. gosta de leite fervido?
Nio sr., nao gosto de leite fervido.

gosta de sopa aquecida segunda vez?
Nao sr., nao gosto de sopa aquecida segunda vez.

Participios Irregulares

1. 0 sr. come galinha frita?
Sim sr., como galinha frita.

Os srs. comem peixe frito?
Sim sr., comemos peixe frito.

2. 0 sr. estuda com a luz acesa?
Sim sr., estudo com a luz acesa.

Os srs. tem o aquecedor aceso?
Nao sr., nao temos o aquecedor aceso.
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3. Os srs. querem a porta aberta?
Sian sr., queremos a porta aberta.

Os srs. entram na sala com a cabeca coberta?
Nao sr., entramos na sala com a cabeca descoberta.

4. 0 seu exame estava correta?
Sim sr., o meu exame estava correto.

0 sr. ji fez um curso completo de inglgs%
Sim sr., ja fiz um curso completo de ingles.

5. 0 sr. toma martini sgco?
Sim sr., tomo martini sgco.

Os srs. comem fruta sgca?
Sim sr., comemos fruta sgca.

31



L. 53

DIALOG°

Dullio vai a Santos a negOcio. Chega a estacio
e procura a fila do onibus que deve tomar.

DUfLIO -
EMPREGADO -

DUfLIO -
EMPREGADO -

DUfLIO -

EMPREGADO

mogA
DUILIO

MOCHA

DUfLIO

MOcA
DUILIO

MOcA
DUILIO

MA
DUILIO

mogA
DUILIO

MOcA
DUILIO

MOCIA

DUILIO

mogA
DUILIO

Esta 4 a fila do 8nibus para Santos?
Sim, senhor, ja vai sair.

Puxa! Que calor!
verdade. Parecia que ia chover, mas qual

Tomara que chova! Se aqui estS assim, imagine
Santos.
Desculpe-me. A fila estS comecando a se mover.

No interior do Onibus

Com licenca. Este lugar estS ocupado?
(tirando a revista) Ngo, senhorita.

Muito obrigada. Pensei que ia chover e agora
este guarda-chuva so serve para atrapalhar
Pode deixar que eu o ponho no compartimento de
cima.

- Muito obrigada. 0 sr. 4 muito gentil.
- De nada. A srta. vai para Santos?

- Vou, sim, senhor. Vou passar o fim de semana 1S.
Gosto muito de Santos. Ngo da cidadc, mas da praia.

- E, de fato a praia e a maior atracgo de Santos.
- Chegou o chofer. Ja vamos sair.

0 sr. vai a negOcio?
- Sim, srta. Como adivinhou?

- A pasta gue o sr. carrega. DS a ideia de negOcio.
- A srta. e muito observadora. Verdadeira psicologa!

- Sou mesmo. Pelo menos estudante de psicologia.
- Aqui em Sao Paulo?

- Sim, senhor. Na Universidade de Sgo Paulo.
- Muito bem.
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EXERCfCIC6

Parte I - Perguntas:

1. 0 sr. gosta de leite quente? Ele gosta? Os srs.
gostam? 0 sr. gosta de leite gelado?

2. 0 sr. prefere galinha assada ou frita?
3. E carne?
4. Os (nomes) estio sentadc,s?
5. setraiSTFica coberto de noite?
6. Sua casa s boa?
7. Sua casa s bem boa?
8. Sua casa e bem construida?
9. Que casas sio mais fortes, as casas construidos de

cimento ou de madeira?
10. E que navios sao mais resistentes, os navios

construidos de ferro ou de madeira?
11. 0 sr. esti, cansado?
12. 0 sr. esta zangado?
13. 0 sr. fica zangado quando seus filhos fazem uma

coisa errada?
14. 0 sr. prefere casas isoladas ou juntas?
15. A mesa esta apoiada ou encostada na parede?
16. Onde esta situada a cidade de Sio Francisco?
17. Este exercicio esta terminado?
18. Seu sxercicio esta pronto?
19. 0 predio das laves Unidas esta pronto?
20. Helen Keller e cega?

Parte II - 0 professor leri as sentencas abaixo. 0 aluno
repetiri a primeira e a segunda sentenca terminando
oralmente a sentenca incomplete:

a) la. Eu gosto de igua gelada.
2a. Eu gosto de bebidas

b) la. Joao pediu galinha assada.
2a. Eu pedi pato (duck)

c) la. Joio estS sentado no banco.
2a. Maria esta no banco.

d) la. Seu Joao esta zangado com as criancas.
2a. Dona Maria esta com as criancas.

e) la. 0 professor desconta meio ponto por cada palavra
errada.

2a. TillBressor desconta um ponto por cada verbo
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f) la. A janela esti aberta.
2a. As portal estao

g) la. Ponha os livros vendidos naquela mesa.
2a. Ponha as revistas naquela mesa.

h) la. Ponha as cartas recebidas de New York aqui.
2a. Ponha os jornais de New York aqui.

i) la. Nio use os copos quebrados.
2a. Nio use as travessas

j) la. As luzes estio acesas.
2a. 0 aquecedor esta

k) la. O corredor,esti cheio de alunos.
2a. A sala esta de alunos.

1) la. Joio esti aflito com a demora das criancas.
2a. Maria esta com a demora das criancas.

Parte III - 0 aluno fari sentencas com os rrbos abaixo.
Fara uma sentenca com o participio passado no
masculino e outra no feminino.

a)
gelar
assar
zangar
errar
abrir
vender
receber
quebrar
acender
encher
afligir
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juntar
completar
secar
escurecer
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fritar
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LEITURA

UMA VIAGEM DE CNIBUS

0 chofer entrou de repente no anibus. Sorriu, e se

sentou em sua cadeira. Tirou um cigarro do bolso com aquela

habilidade de fumante inveterado e o acendeu. As baforadas

desapareceram azuis no teto esmaltado do superSnibus.

Uma passageira apressada subiu o degrau que di para o

interior do omnibus e perguntou com a respiracio entrecortada

de quern correu muito:

"E...gste...o... omnibus ...pars... Santos?"

Era. Um senhor que estava no primeiro banco perto da

porta ajudou a senhora a ent car. Maletas, pacotes, embrulhos,

um casaco e um guardachuva passaram sombre minha cabeca e

foram alojados no compartimento de bagagem em cima dos bancos.

0 calor era insuportivel. 0 omnibus parado na rua, ao

sol do meio-dia, parecia um form.

0 chofer deu a partida no motor e imediatamente o aparelho

de ar condicionado comecou a funcionar, soprando um ar timido

e fresco pelo omnibus. Como se estivessem ligados ao aparelho

de partida do iinibus, os passageiros tambem se movimentaram,

endireitando revistas, acomodando-se melhor nas poltronas e

falando todos ao mesmo tempo.

0 omnibus se pas em movimento. Superior em tamanho a

todos os veiculos que trafegavam na avenida larga e movimentada,

parecia,deslizar sabre o asfalto, virando para a esquerda e
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para a direita, sem argumentar seu direito de passar os carros

menores que ciinscios de sua pequenes ficavam atris contentes

de se verem longe daquele monstro barulhento.

Uma brecada ripida provocou a queda dum pacote na cabeca

dum senhor. Desculpas e sorrisos forcados se seguiram e a

conversa continuou.

Atravessivamos agora um bairro fabrfl. A monotonia de

casas, fibricas e chamines iguais, era interrompida por coloridas

vendas" com seus produtos dependurados nas paredes de fora.

Salmos da cidade e entramos numa auto-estrada.

CI baruiho monOtono do motor, era intercalado pelas bat idas

ritmicas das codas enormes, quando passavam sObre as junco-es

dos blocos de cimento da estrada que se perdia de vista, por

entre bosques de eucalipto e hortas bem tratadas.

A conversa cessara no anibus. Alguns passageiros dormiam,

outros Liam e ainda outros apreciavam a paisagem. Uma janela,

que era aberta de vez em quando, deixava entrar uma rajada de

ar quente, e mostrava o amarelo forte do sol quente, na terra

s8ca, contrastando com o verde vivo das irvores. Fechada a

janela, o vidro polareade amenizava todos asses tons para

cares de aquarela esverdeada.

Senti sono. Reclinei a cabeca a adormeci.
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Perguntas:

1. 0 que o chofer az logo que entrou no onibus e se
entou?

2. Como era o teto do onibus?
3. 0 que a passageira apressada queria saber?
4. Quem a ajudou a entrar no onibus?
5. Que bagagem a passageira trazia?
6. Onde a bagagem foi alojada?
7. Fazia calor naquele dia?
8. Porque o onibus estava muito quente?
9. Quando o apareiho de ar condicionado comecou a

funcionar?
10. Como ficou o ar dentro do onibus?
11. Qual foi a atitude dos passageiros logo que o ar

refrescou?
12. 0 que o onibus parecia ao trafegar pela avenida?

o13. 0 que aconteceu quando o chofer brecou o onibus
de repente?

14. Qual era o aspecto do bairro fabril?
15. 9 que interrompia o barulho monutono do motor do

onibus.
16. Como era a paisagem quando o onibus passava pela

auto-estrada?
17. 0 que faziam os passageiros?
18. Como estava la fora do onibus?
19. E dentro do onibus?
20. 0 que amenizava a luz dentro do onibus?
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GRAMATICA

PARTICfPIO PAS SADO

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 the Infinitive into:

AR verbs ER and IR verbs

Falar - Falado Comer - Comido
Sair - Saido

POr - posto

3. The Past Participle is used as an adjective and as such
it agrees in gender and number with the noun it modifies,
i.e.:

1. Eu gosto de &Rua gelada.
Eu gosto de leite gelado.

2. NOs comemos galinha assada.
Nos comemos porco assado.

3. As casas construidas de cimento sio mais fortes.
Os apartamentos construidos de cimento sio mais
fortes.

4. Maria esti sentada no banco.
Joao esta sentado no banco.

5. Eu estou cansado hoje.
Ela esta cansada hoje.

6. VOcg esti zangado comigo?
Maria esta zangada comigo?

7. No gosto de c*.sas isoladas.
Nao gosto de apartamentos isolados.

8. A mesa esti,encostada na parede.
0 awe' esta encostado na parede.
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9. A cidade do Rio de Janeiro
Guanabara.
0 Forte de Sao Joaguim esti
Guanabara.

esta situada na Baia de

situado na Bala de

10. 0 exercicio esti terminado.
A aula esta terminada.

4. Some Regular Past
Participles

passar
comecar
andar
perguntar -
levar

110

MO

receber
beber
venter
ser
ter

dividir
sair
rir
pedir
partir

pass do
comecado
andado
perguntado
levado

recebido
bebido
vendido
si
ti ia5

dividido
saido
rido
PM :do
partido

5. List of Past Participles
adjectives or nouns:

that

Some Irregular Past
Participles

dizer
escrever
ver
vir
abri r
fazer
cobrir

dito
escrito
visto
vindo (x)
aberto
feito
coberto

The verbs above have no
other forms for the Past
Participle.

(x) same form as the Present
Participle

are commonly referred

ptonto verbo aprontar to get ready
anexo verbo anexar to annex, to join
cativo verbo c ativar to captivate
cego verbo cegar to blind
completo verbo completar to complete
culto verbo cultivar to cultivate
curvo verbo curvar to curve
expresso verbo expressar to express
findo verbo findar to end
junto verbo juntar to join
livre verbo livrar to free
morto verbo matar to kill
oculto verbo ocultar to hide
quebrado verbo quebrar to break
seco verbo secar to dry
seguro verbo segurar to fasten
solto verbo soltar to loosen
vago verbo vagar to become vacant
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Contd.
List of Past Participles that are commonly referred to as
adjectives or nouns:

aceso - verbo acender - to turn on, as lights
cheio - verbo encher - to fill
escuro - verbo escurecer - to darken
surpreso - verbo surpreender - to surprise
aflito - verbo afligir - to distress, to worry
coberto - verbo cobrir - to cover
correto - verbo corrigir - to correct
direto - verbo dirigir - to direct, guide
frith verbo fritar - to fry
impresso - verbo imprimir - to print
submerso - verbo submergir - to submerge
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VOCABULARIO 53

ACOMODANDO-SE (acomodar-se, reg.) - making yourselves,
themselves comfortable

ADIVINHOU (adivinhar, reg.) - you (sing.), he guessed;
deciphered

ADORMECI (adormecer, reg.) - I fell asleep
AFLITO - worried, irregular Past participle of AFLIGIR
AGRUPADAS (agrupar, reg.) - grouped; bunched
AJUDOU (ajudar, reg.) - you (sing.), he aided; helped
ALCJADOS (alojar, reg.) - placed
AMENIZAVA (amenizar, reg.) - you (sing.), he made it

pleasant
APAGAR (reg.) - to extinguish (light or fire); to erase
APOIADA (apoiar, reg.) - supported; upheld; protected
APRECIAVAM (apreciar, reg.) - you (pl.), they

appreciated
APRESSADA - hurried
AQUARELA (a) - water color (paint or picture)
AQUENTAR or ESQUENTAR (reg.) - to warm; to heat
ARVORES (as) - trees
ASFALTO (o) - asphalt
ATRAPALHAR (reg.) - to upset; to disturb; embarrass
AUTO-ESTRADA(a) - highway; freeway
BAFORADAS (as) - puffs
BAIRRO (o) - neighborhood; district; part of a town

or city
BARULHENTO - noisy; boisterous; rowdy
BATIDAS (as) - knocks; raps
BOSQUES (os) - woods; forrests
BRECADA (a) - the applying of brakes
CEGO (CEGA fem.) - blind; dazzled; blindman
CESSARA (TIM CESSARO) (cessar, reg.) - had stopped,

contracted form of the Plu-Perfect
CHAMINfs (as) - chimneys; smoke stacks; ships funnels
CIMENTO (o) - cement
CLAREAR (reg.) - to clear up; to light up
CONSCIOUS - aware of
DE REPENTE - suddenly; all of a sudden
DEGRAU (o) - stair step; rung of a ladder
DEMORA (a) - delay; postponement; long wait
DEPENDURADOS - suspended; hangine
DESAPARECERAM (desaparecer, reg.) - you (pl.), they

disappeared
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DESLIZAR (reg.) - to slide, slip; skid
DEU A PART1DA (NO ONIBUS) (dar, reg.) - you (sing.)

he started the bus
EMBRULHCS (os) - parcels; bundles
ENDIREITANDO (endireitar, reg.) - straightening
ENTRBCORTADA (entrecortar, reg.) - interrupted
ESFRIAR (reg.) - to cool; chill; lose ardor
ESMALTADO - coated with enamel
ESTAgA0 (a) - station; season of the year
ESVERDEADO - greenish
PABRfL - factory (adj.)

BAIRRO FABRfL - district of factories
FERRO (o) - iron
PILA (a) - file; row
PORNO (o) - oven; furnace
PUMANTE (0) - smoker
HORTAS (as) - vegetable gardens
INSUPCRTAVEL - intolerable
INTERCALADO (intercalar, reg.) - interpolated

INTERROMPIDA (interromper, reg.) - interrupted;

stopped
INVETERADO - confirmed; long-established
ISOLADOS (isolar, reg.) - isolated; solitary
LIGADOS (ligar, reg.) - connected
MACS (as) - apples
MADEIRA (a) . - wood; lumber; timber
MAS QUAL - (exp.) but it certainly didn't

(see Dialogue, fourth line)
Wm (o) - sauce; gravy
MCEOTONIA (a) - monotony; sameness
MOVIMENTADO - active, busy; with a lot of traffic

0 SR. A MUITO GENTIL - you are very kind

PACOTES Cos) . - packs; bundles of goods

PASTA (a) - portfolio; briefcase
PEQUENES (a) - smallness
QUBERADOS - broken; ruined
QUEDA (a) - fall
RAJADA (DE VENTO) (a) - gust (of wind)

RECLINEI (reclinar, reg.) - I leaned on, upon

RESPIRA00 (a) - breathing, respiration
RfTMICOS - rhythmical
SOPRANDO (soparar, reg.) - blowing
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SCRRISC6 (os) - smiles
TIJOLOS (os) - bricks
TRAFEGAVAM (trafegar, reg.) - you (pl.), they drove;

came and went, traveled
TRATADAS (tratar, reg.) - treated; cared for

VENDAS (as) - small shops (Brazil)
VERDADEIRO - true; truthful, genuine; actual
VIDRO (o) - glass; small bottle; pane of glass
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AP ESENTAcA0 DA GRAMATICA
r]

Parte I - 0 professor ler4 as sentencas abaixo, e depois
fara as perguntas.

1. Eu tenho estudado bastante illtimamente, mas estudava
mais no comeco do curso.

a) 0 que o sr. tem feito?
b) 0 sr. tem tido tempo para ver televisio?
c) 0 sr. tem passado os fins de semana emohonterey?
d) 0 Sr. tem subido "Kit Carson Road" a pe?,
e) 0 sr. tem almocado na cantina, no refeitorio

ou em casa?

2. 0 sr. tem lido muito nestes tatimos meses?

a) 0 que o sr. tem lido?
b) Que livros o sr. tem lido?
c) 0 sr. tem lido livros de autores brasileiros?
d) 0 sr. tem lido revistas?
e) Que revistas o sr. tem lido?

3. Meu carro tem gastado muita gasolina nestas ultinas
semanas.

a) Seu carro tem gastado muita gasolina?
b) Tem gastado muito oleo?
c) 0 Sr. tem levado o carro para ser lubrificado,

regularmente?
d) 0 sr. tem enchido o tanque com gasolina regular

ou azul?

4. Nio tenho escrito cartas a familia Ltimanente,
porque nao tenho assunto.

a) 0 sr. tem escrito?
b) A familia tem the escrito?
c) 0 sr. tem tido assunto para escrever?
d) 0 sr. tem escrito uma carta por mes, mais ou menos?
e) 0 sr. tem tido tempo para escrever?

Parte II - 0 professor explicari aos alunos, por meio dos
sxemplos abaixo, que o Preterito Perfeito Composto
e frequentemente substituido pelo Presente Simples.

Ex: - 0 sr. tem visto televisio?
Sim sr., sempre vejo.
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0 Sr. ten chegado cgdo?
Sim sr., sempre chego ado.

No entanto, quando se faz a seguinte pergunta:

0 sr. mesmo lava seu carro?

Se a resposta indica uma acio repetida um,certo
numero de vezes e que ainda se verifica; e comum
a resposta ser dada com o verbo no Preterito
Perfeito Conposto:

Nio sr., altimamente tenho levado o carro
a garagem, para ser lavado pelos empregados.

Parte III - ()professor escreveri na pedra as seguintes,
expressoes frequentemente usadas com o Preterito
Perfeito Compostos

altimamsnte
nestas ultimas semanas
nestes ultimos meses

C aluno.responderl as perguntas abaixo usando as
expressoes escritas na pedra:

Ex: - 0 sr. estuda?
Sim sr., altimamente tenho estudado muito.

1. 0 sr. lg muito?
2. 0 sr. almoca bem?
3. 0 sr. passa os fins de ssmana em casa?
4. 0 sr. sobe a ladeira a pe?
5. 0 sr. faz compras na cidade?
E. 0 sr. ands muito?
7. 0 sr. escreve cartas?
8. Que 3asolina o sr. usa?
9. Que pro rasa de radio/ielevisio o sr. vg?

10. Como vax o sr.?
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Parte IV - 0 professor leri as perguntas e respostas abaixo
que servirao de base para um exercicio com o
Preterit° Mais-que-Perfeito:

1. Vocg.chegou A estacio a tempo-de se despedir,
inde

Joao?
Nap, quando cheguei A estacao o trem ja tha
(havia) partido.

z. Voce" falou com Maria?
Nio, quando telefonei me informaram que ela ji
tinha (havia) said°,

3. Vocgcomprou pio?
il

Ha°, quando cheguei a Padaria, o pio havia acabado. LJ

4. Voc.pagou a conta no restaurante?
r, 1Nao, quando quis pagar, o garcon me disse que
LiMiltom tinha pagado (Ingo).

5. Vocg.estgye em Paris em junho?
Nao, tinhamos ido em maio, quando chegamos A [11

Europa.

L_J
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DIALCGO

Afonso 4 caixeiro-viajante e no momento chega a
uma loja do Rio e procura o dono.

AFONSO
SEORETARIA

AFonso .

S2CRETARIA

AFONSO
FERNANDES

AFONSO

FERNANDES -

AFONSO -

FERNANDES

AFa4S0

FEPNANDES
AFONSO -

FERNANDES
AFONSO

FERNANDES
APO= -

FERNANDES
AFONSO -

FERNANDES

AFONSO

FERNANDES -

AMC°

Possoialar,com o dono?
gle nao esta no moment°. Serve o gerente?

senhora.
Queira entrar. escritOrio d"le 4 a segunda
porta I direita.

Sr. Fernandes?
Ao seu dispor. Entre.

Sou representante da casa Pinto, Ramos & Cia.
de Sao ?aulo:
Sente-se, faca o favor. Tecelagem, nio 4?

.4 site sr. Desejava que
amostras.
Conheco muito sua casa.
toa.

o sr. visse nossas

Sua Ultima remessa foi

Bem. Entio, tenho certeza que o Sr. vai gostar
das ultimas novidades que tens.

Afonso rostra um album de amostras ao Sr. Fernandes.

Gosto destes padr5es. Quanto custa esta fazenda?
Aos senhores farei um preco especial e niO
cobramos o porte.

Porte expresso?
Isso e como o sr. determinar.

al

Quais sio as condisges do pagamento?
Pagamento a seis asses da data da fatura.

33 i vista?
A vista tea o habitual desconto de tr8s por cento.

Numl., Prefiro a prazo.- Sabe quanto 8ste
artigo paga de direitos?.
Apenas sete pots cento do valor.

Bern. Quero vinte nos desta casinira.
Todas do mesmo padrao?
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FMNIJIDISS - Nio. Cinco deste e quinze deste. E mande
expresso.

APONSO - Pique descansado. Tudo se fari conforne as
suas ordens.

FEMME; - Esti certo.
APONSO Muito obrigado pela sua encomenda.

FERBVIDES Passe ben. Deus cunprimentos ao Sr. aamos.Anus° Gin sr. Lluito obrigado por e/e.

2,x-Incfcios
Parte I - Perguntas:

a)

1. Como o sr. ten passado?
2. C sr. ten lido artigos interessantes,nos jornais?3. 0 sr. ten ouvido bons programas de radio?4. 0 sr. tern ido a cidade?
5. 0 sr. tern the;ado ado ao.departamento?6. 0 sr. tem viajado nuito nestes ultimos anos?
7. 0 sr. tem aceitado os convites que tem recebido?
8. 0 sr. ten aprendido liciies novas todos os dias?
9. Quell' tem corrigido seus exercicios.

10. 0 sr. tem passado ben?

b)
1. 0 sr. tern visto o (none) todos os dias?
2. 0 sr. tem estranhiaBBFrima?
3. 0 sr. ten ajudado sun senhora en casa?
4. 0 Sr. tem comprado generos alimenticiosicomida na

cidade ou na cooperativa militar?
5. 0 sr. tem lavado seuAcarro?
6. 0 Sr. tem acordado cedo?
7. 0 sr. tern acendido o aquecedor?
8. 0 sr. tem trabaihado em casa?
9. 0 sr. tem tirado fotografias?

10. 0 sr. tern jogado cartas?
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Parte II - Perguntas:

1.
a) 0 sr. jA estgve em (cidade norte-americana)?
b) Em que ano o sr. estgve li?
c) 0 sr. ja tinha estado le: antes de (data) ?

2.
a) A que horas o sr. chegou hoje de manhi ao departamento?b) 0 (name de colega) ja havia chegado?

3.

5.

a) Quern viu o filme (none de filme atual) ?
b) 0 sr. ja tinha lido o livro quando viu o filme?

a) Once o sr. viu o (nome de colega) pela primeira
vez aqui raEscola?

b) 0 sr. ja tinha se encontrado con gle antes, em outro
lugar?

a) Em que sidade o sr. morava antes de vir a Monterey?b) Quando e que o sr. chegou a (none da cidade) e
quando saiu?

c) 0 sr. tinha norado lA antes?

6.
a) Antes de conprar seu primeiro carro o sr. ja t_ inha

aprendido, a guiar?

7.
.#a) Quando eu cheguei aqui hoje o sr. ja tinha chegado?

8.
a) Quando o sr. chegou a sua casa ontem, o jornaleiro

ja tinha deixado o jornal?

9.

10.

a) A que horas o sr. saiu de casa hoje?
b) Quando o sr. saiu, seus filhos ja se tinham levantado?

a) 0 sr. ;4 foi a Carmel?
b) 0 sr. ja estado 111, antes?
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Parte III - Os alunos repetirio a Parte 2 na forma de
interpretacao.

- Nem sempre 4 possivel substituir o
Mais;Qpe-Perfeito Conposto pelo
Preterito Perfeito.

Exemplos:
1.

L 54

a) Quando o aviio aterrissou, eu
desembarquei:

b) Quando o aviao aterrissou, eu tinha
desembarc ado.

-j

2. 11

a) Quando o sinai virou pala verde, eu L_J

passei con o caxro.
b) Quando o sinai virou para verde, eu

tinha'passado com o carro. il
__I

50

1



V." Ann r ,.*.r.-.....--..rrrrirrorreerrr*orrwrrroirror.rerrrtreM..!~.1p1S.Vrrwreerr"relrerrxrreMr.realrreierreffieprepple
- . _ - rrerrrr.r.-+...

LEITURA

0 CAIXEIRO-VIAJANT2

L 54

A vida de caixeiro viajante nio 4 li muito boa. Assim

pensava Af onso. No emprelgo que tinha tido, ganhava um ordenado

muito modesto, de modo que resolveu se aventurar no comercio.

Um amigo da familia que tinha sido sOcio da Firma Pinto,

Ramos & Cia. arranjou-lhe um emprho de caixeiro-viajante nessa

conceituada firma paulista.

Nos primeiros meses, tudo era novidade: as diversas

cidades que Afonso conheceu, as pessoas corn quern travou

conhecimento, tudo enfim, era novidade e ile gostou.

bias, depois de uns trigs meses, comecou a enjoar da comida

dos hotels e dos trens. Os travesseiros nunca eram c8modos,

em certas cidades onde tinha de ir, nem hoteis havia.

2 a poeira da "Horoeste de Sio Paulo"! Isso entio nem se

f ala. "Toma-se um trem, em Sio Paulo, corn um terno claro"

dizia Afonso, "e desce-se no fim da viagem, corn o terno vermelho

de tanta poeira."

Seus filhos estavam crescendo e, quando voltava para casa,

depois de meses de aus&ncia, encontrava-os mudados. Criancas

creacem tio depressa! E ainda havia o protlema da disciplina.

A es/Asa de Afonso vivia se queixando que seu marido nunca

estava em casa. 0 menino maior nio a obedecia, nao fazia os

deveres-de-casa, enfim as coisas nio andavam bem.
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Mas, o que fazer? Cada vez mais inbuidc) ro seu trabalho,

ganhando um bom ordenado fixo e mais a comissio, Afonso fechava

os olhos para os incOmodos das viagens e dos hotels; "passava

um bom sabio" nos filhos, e tocava o barco para a frente.

At que um dia, a sorte the sorriu. Derzm-lhe o lugar de

assistente de vendas na firma, e ele nao precisava viajar mais.

Perguntas:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Que tal 4 a vida de caixeiro-viajante?
Porque Afonso resolveu se aventurar no comercio?
Quern the arranjou o emprego?
Quern era essa pessoa?
Porque Afonso gostou dos primeiros meses do
trabalho de caixeiro-viajante?
B depois de uns tres meses, o que aconteceu?
0 que o sr. me diz da poeira da "Noroeste de Sao Paulo"?
Porque a espola do Afonso vivia se queixando?
Porque havia esse problema?
Porque Afonso fechava os olhos a asses problemas?
0 que ele fazia para os filhos?

r
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GRAMATICA

Preterite Perfeito Compost°

1. The Perfect Compound in Portuguese is formed with
the auxiliary verb TER in the Present Indicative
and the Past Participle of the main verb.

i.e. Eu tenho comprado

The translation is - I have been buying - rather than
I have bought.

2. This tense gives the feeling of a continued action,
that started in the past, continued into the present
and is still going on.

i.e. Eu tenho estudado todos os dias.
I have been studying every day.

Note: The regular ?ast Participle is used to form the
Perfect Compound and the following:

Preterite Mais Que Perfeito Compost°

1. The Plus Perfect Compound in ?ortuguese is formed
with the

;:sititigiI114 of the
main verb.

i.e. 2u tinha comprado or Eu havia comprado
I had bouitr----

2. This tense of verb is used in Portuguese as it is
used in English.

i.e. Eu ja tinha lido o livro quando vi o filme.
I had already read the book when I
saw the film.

Note: The use of HAV2a is a matter of personal choice.

The Contracted form
is formed by adding
Future Subjunctive:

(Se) eu falar
Eu falarft

o sr. falara
ele falara

fOr fOra
fizer Uzera
Note: This fTim is

of the Plus Perfect Compound in Portuguese
A, AIMS, An to the first person of the

- Eu falara (2u tinha
116s falaramos

os Irs. falaram
eles falaram

falado)
(underlining
means where
the stress
falls)

estiver - estivera comprar - comprara
der - dera tomar - tomara

very seldom usia in conversation.

53



VOCABUL4RIO 54

AECSTRAS (as) - samples
AO SEU LIZ ea - at your service
ASSUNTO (o) - subject, topic
AUSENCIA (a) - absence
AVENTU2AR-SE - to venture, to take one's chance
A VISTA - cash

PAGAR A VISTA - to pay cash
CAIXEIROVIAJANTE (o) - travelling salesman
cAsitanA (a) - worsted (cloth); cashmere
COBRAMOS (cobrar, reg.) - to collect, to charge
COMODOS - comfortable, cozy
CONCEITUADA - well reputed
CONFORM AS SUAS ORDRNS - according to his, your orders
DENSIDADE (a) - density
DESEMBARQUEI (desembarcar, reg.) - I disembarked, landed
DIREITCS (os) - duties, taxes
ENCOMENDA (a) - order, goods ordered
ENJOAR (reg.) - to tire, to weary, to disgust; also to

be seasick
PAT ?A (a) - invoice
GERENTE - manager
IMEUIDO (imbuir, reg.) - imbued; seasoned
INCCMCDOG (os) - inconveniences
JCRNALEIRO (o) - newsboy
LIDEIRA (a) - steep street
MUS CUMMIMENTOS - my regards
Nib ANDAVAM BEM - were not well

AS CC1SAS Ng° ANDAVAM BEM - things were not well
NCROESTE (o) - northwest
OBEDECIA (obedecer, reg.) - you (sing.), he obeyed
ORDENADO FIXO (o) - steady salary
PADARIA (a) - bakery
PADR&S (os) - patterns
PASSAVA UM BOM SABAO - reprimanded
PEcAS (as) - bolts
POEIRA (a) - dust
PRAM (o) - term, span, period of time
REMESSA (a) - remittance; shipment of goods
SaCIO - partner
TECELAGEM (a) - weaving
TOCAVA 0 BARCO PAaA A FRENTE -kept things going
TRAVESSEIRCS (os) - pillows.
TRAVOU CCITHECIMENTO (travar, reg.) became acquainted
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APRE3MITACAO DA G2ALITICA

Parte I - 0 professor,leri os grupos de sentencas para os
alunos. Apos cada grupo, -o professor fara
perguntas. Use substituicoes quando posslvel.

1. Farei o exercicio at domingo a noite.

Na segunda-feira ji terei feito o exercicio.
a) 0 gue farei?
b) Ate quando?
c) 0 que terei feito na segunda-feira?

2. A meio dia. Escreverei a carta ate a urea Nora.

As duas horas j1 terei escrito a carta.
. a) 0 9ue escreverei?

b) Ate quando?
c) 0 que ja terei escrito as 2 horas?

3. Comprarei o radio at quarta-feira.

Na quinta-feira ji terei comprado o radio.
a) 0 9ue comprarei?
b) Ate quando?
c) 0 que terei comprado na quinta-feira?

4. Eu terminarei o trabalho antes de Joio chegar.

Quando Joio chegar J1 terei terminado o trabalho.
a) 0 9ue terminarei?
b) Ate quando farei o trabalho?
c) Quando terei terminado?

5. A patrulha cruzari o rio is 10:00 horas.

A patrulha jA terA cruzado o rio
a) 0 que a patrulha cruzara?
b) A que horas a patrulha cruz
c) A que horas a patrulha ja

as 10:20 horas.

ar4 o rio?
tera cruzado o rio?

6. As pesos de artilharia abririo fogo as 13:30 horas.

As pecas de artilharia terao aberto fogo as 13:35
horas.

a) 0 que far66 as pecas de artilharia?
b) A que horas?
c) 0 que as pecas ji terao feito as 13:45 horas?
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7. A artilharia destruiri as posiciies defensivas doinimigo ate Is 13:55 horas.

A artilharia tera destruido as posicOes defensivas
do inimigo Is 14i0 horas.

a) 0 Sue a artilharia destruiri?
b) Ate que horas?
c) 0 que tera ,acontecido as 14:20 horas?

8. 0 grosso das farcas comecari o ataque Is 14:20 horas.

0 grosso das faros ter& comecado o ataque as
14:25 horas.

a) Que fOrga comecarA o ataque?
b) A que horas?
c) 0 que tera acontecido Is 14:25 horas?

9. Os paraquedistas saltario Is 14:25 horas na retaguardainimiga.

Os paraquedistas terao saltado as 14:30 horas na
retaguarda inimiga.

a) 0 que farao os paraquedistas?
b) A que horas?
c) 0 que os paraquedistas ji terao feito as

14:30 horas?

10. Nossas faros tomario o objetivo hoje de tarde.

Nossas
noitc.

a)
b)
c)

faros jA terio tornado o objetivo hoje de

0 que Ift0OROA rtosas tomario?
Quando?
que ji ter& acontecido u. noite?

Parte II - ()professor leri as sentencas abaixo pars Os .

alunos e fara perguntas. Os alnos tambem
farao perguntas.

1. Nio poderei falar com Roberto amanhi, porque ele
ja tera ido embora.

2. Jogo nao very a formatura da filha, porque ele tera
partido quando ela se formar.

3. No dia (data) laps srs. ji terao estudado todo o
programi775arao feito os exams finals, e ja
terao recebido o diploma.
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4. Quando Joio chegar em cala sua es/Asa ji tera preparado
o jantar. A mesa ja tera sido posts; as criancas ja
tern° tornado ban!ao e ja terao jantado.

5. As quatro-s-trinta, os srs. ji terio ido para clsa.
Os professores ja terao ido para os seus escritorios
e ja terio terminado as tarefas do dia.

6. A patrulha ji tera cruzado o rio quando o ataque comecar.
O lider,ja tera dado as instrucoes aos seus,homens;
estes ja terao obtido as informacoes necessarias e ja
terio voltado a sede do comando.

7. o sr. economizar $13.68 por Trigs, quanto tera
economizado no fim do ano? Quanto de juros o Banco
tera pagado?

8. Daqui,a dez anos seu.filho ji tera se,formado?
21e ja tera se casado? C que ele tera feito em sua
c arreira?
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DIALOGO

Num2lotel de veraneio, em PetrOpolis, muitas pessoas
cstao sentadas as mesas espalhadas eela relva verde
e bem cuidada, que cobre una extenseo imensa, entre
o hotel e a piscina. Perto da quadra de tenis,
Alberto de raquete na mao, procura um parceiro para
uma partida de tenis.

ALBERTO
CAVALHEIRO

ALBERTO
CAVALHEIRO -

ALBERTO
CAVALHEIRO -

0 sr. joga tenis?
Um pouco, mas gosto muito.

Quer jogar somigo amanhi de
Coax muito gosto. Mas aviso

Isso veremos amanha.
Entao, at amanhi as oito.

IND

manhi?
que jogo muito mal.

Est bem?

ALBERTO Est4. Nio se esqueca da raquete e da bola.
CAVALHEIRO - Esta certo.

CAVALHEI110 -

ALBERTO

CAVALHEIRO -
ALBERTO

CAVALHEIRO -
ALBERTO

CAVALHEIRO -
ALBERTO

CAVALHEIRO -
ALBERTO

No dia seguinte
A

Que boa quadra de tenis!
verdade. Est bem cuidada. As linhas brancas

para jogo simples e jaw, duplo.

Comece voce.
Ai vai.

Que batida bem dada!
Podia ser melhor.

Uns minutos mail tarde

Voce 4 jogador de primeira.
Mato obrigado. Nas voce joga nelhor do que eu.

Ora! Nio ve que eu perdi e voce ganhou?
Amanhi sera sua desforra.
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EXERCfci05

Parte I - C professor,lerg, os grupos de sentencas pars osalunos. Apos cada grupo, o professor ou o alunofara perguntas:

1. Jtilio farg o trabalho ate domingo noite.
Julio tera feito o trabalho segunda-feira.

2. Ela escreverg o relatOrio e entregari ao chefe daqui auma hora.
Ela tera escrito o relatOrio e tera entregado aochefe daqui a uma hora e tanto.

3. Comprarenos a vitrola amanhi, mas so pagaremos daqui auma semana.
Compraremos a vitrola amanhi, mas s6 teremos pagado
daqui a mais ou menos uma semana.

4. Eu terminarei de lavar o carro quando voce chegar.Eu terei terminado de lavar o carro logo depois
de voce chegar.

5. A patruiha farg o reconhecimento hoje.
A patruiha tera feito o reconhecimento hoje de
noite.

6. As pelas de artilharia abririo fogo de barragem de tarde.As pelas de artilharia terio aberto fogo de
barragem ao cair da noite.

7. Nossa artilharia destruirg os parapeitos de espaldio doininigo la pelo meio dia.,
Nossa artilharia tera destruicb os parapeitos de
espaldao do inimigo um pouco eepois do meio dia.

8. A conpanhia 21 iri a frente Is 14:90 horas.
A companhia 21-tera ido-1 frente la pelas 14:00horas.

9. Tropas aero-transportadas saltario na retaguarda inimiga,as 14:00 horas.
Tropas aero-transportadas terio saltado na
retaguarda inimiga um pouco depois das 14:00 horas.

10. Nossas co9panhias tomario o objetivc e libertario acidade ate amanha.

Nossas companhias terio tornado o objetivo e terao
libertado a cidade ate ananha ao neio dia.
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Parte II - 0 professor leri os trechos abaixo e far6 as
perguntas:

Passado
a) Grupos de curiosos irTagavam no cais atraidos pela

banda de musica que tocava conhecidas pecas musicais.
0 prefeito e outras autoridades esperavam pelo navio
que se aproximava vagarosamente do cAls.
Uma serie de apitos soou pelo porto afora, indicando
que o navio estava atracado. Colocaran a escada, abriram
a porta e os visitantes ilustres desceram pela escada.
Ao mesmo tempo, a panda de musica tocava o hino nacional.

Futuro
b) Grupos de curiosos se Miario no cais atraidos pela

banda de musica que tocara conhecidas pecas musicals.
0 prefeito e outras autoridades esperarao pelo navio
que se aproximara vagarosamente do cals.
Uma serie de apitos soara pelo porto afora indicando
que o navio estara atracado. Colocario a escada, abrirao
a porta e os visitantes ilustres deseerio pela escada.
Ao mesmo tempo a banda de mtisica tocara o hino nacional.

Perguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

c)

d)

Quem vira para o cais?
O que a banda tocara?
O que o prefeito tern de esperar?
O que se ouvira antes do navio atracar?
A banda tera tocado o hino nacional antes dos
visitantes ilustres desceren a escada?

Passado
Segunda-feira passadiliaaTinobilia foi despachada
para Nova Iorque. Ficamos so coral duas camas emprestadas,
alguma roupa que nos acompanhou na viagem, ,artigos cle
toalete e algumas panelas para fazer o cafe da manha.
As criancas tinhan ido para Nova Iorque no sabado anterior
onde ficaran uma semana con os avos.

Futuro
Segunda-feira que yen Warm mobilia ja teriL sido
despachada para Nova Iorque. Ficaremos so com duas
camas emprestadas, alguma roupa que nos acompanhara
na viagem, artigos de toalete e algunas panelas para
fazer o cafe la manhi.
As criancas ja.terio ido para Nova Iorque no sabado que
vein onde ficarao uma semana corn os avos.

Perguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

Onde estava minha mobilia?
Que moveis ficario en casa?
O que mais-ficara conosco?
O as criansas?
Onde ficarao as criancas?
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LEITILIA

OS EZPC2ITS NC BASIL

Sem dtivida alguma, o esporte mais popular no Brasil 4 o

futebol. Importado da Inglaterra, encontrou no brasileiro um

adepto fervoroso.

Nib hz cidade ou vila, por menores que se jam, que nio

tenham um campo de futebol. Li, nio sOmente os adultos, mas

a gurizada passa horas na "pelada", chutando a bola, e

procurando marcar um "goal".

A
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,

181, time, esar e outros.

C bola-ao cesto tambem encontrou no Brasil participantes

e assistentes. Nio hi escola, principalmente do curso

secundirio e superior, que nao tenha uma quadra de bola-ao-

cesto. E o mesmo se digs do "volley-ball" que no Brasil se

escreve voleb61.

Em materia de renda, o futebol ocupa indiscutivelmente o

primeiro lugar. Grandes estidios sio encontrados en quase

tOdas as capitiis brasileiras. L comum ver-se o povo acomodar-

se na entrada dos estidios, na vespera dun grande jSio,

preparando-se pars passar a noite ao ar livre, eassim

arranjar os iielhores lugares, quando os portges se abrirem

no dia seguinte pela manhi.
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Contratos fabulosos sio firmados entre os clubes e os

melhores jogadores do pais. Os novatos que comecam a se

dedicar profissionalmente ao futebol, consideram seus colegas

ja famosos comp os milionirios da profissio.

Ja o bola-ao-cesto nio atrai tanto povo ou tanta renda.

Por ocasiio das competiOes desportivas inter universit;xias

4 preciso comprar entradas corn grande antecedencia, para assistir

qualquer competicio, seja natacio, lancamento de peso, de dardo,

corridas de obsticulos ou o que far.

De todos os esportes importados, o beiseb61 4 o de menos

participacio no Brasil. dificil afirmar. 0 Brasil

progride tiO depressa que ao ser escrito este artigo, talvez,

o beisebS1 ji tenha superado muito esporte!

Perguntas:
1. Qual e o esporte mais popular no Brasil?
2. 0 futebol foi originado no Brasil?
3. 0,brasileiro gosta desse esporte?
4. So hapcampos de futebol nas grandes cidades?
5. Quern e que joga futebol no Brasil?
6. Que termos estrangeiros oAsr. conhece que foram

traduzidos s sao usados nesse esporte?
7. 0 bola-ao-cesto tem a mesma popularidade do futebol?
8. Principalmente (rem joga bola-ao-cesto?
9. Que tal o volebol?

10. Que esporte °cup o primeiro lugar em materia de ren0a?

11. Que espetaculoAe comum nas grandes cidades nas
vesperas dum jogo de futebol importante?

12. Os melhores jogadores de futebol ganham bem?
13. Como os novatos consideram os profissionais?
14. facil encontrar-se um lugar para assistir as compe-

ticoes interuniversitarias?
15. Que esportes o sr. conhece?
16. 0 que o sr. me diz do beisebol?
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FUTURO PERFEITO

L 55

1. The future Perfect is formed with the future of theauxiliary verb ter (or Haver) and the past participle ofthe principal verb. It corresponds to the English futureperfect I will have studied (Eu terei estudado), They willhave vlayed (Eles terao jogado), He will have gone (Eletera ido), etc.

Examples:

a) Nio poderei falar com Roberto amanhi,
porque ele JA teri ido embora.

b) Se voce puser cinco dOlares no banco
todas as semanas, voce tera economizadomuito dinheiro daqui a dez anos.
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ACONCDAR-SE (reg.) - to make oneself comfortable,
to lodge oneself

ADEPTO - follower, admirer
APIRMAa (reg.) - to affirm; to declare, to uphold
ANTECEDtNCIA (a) - before hand
APORTUGUESADOS-DAS (aportuguesar, reg.) - rendered

Portuguese
ASSISTENTES (os) - people attending a show, match,

or the like
ATRAENTE - attractive
ATRAI (atrair, reg.) - you (sing.), he attracts
AVISO (o) - notice, warning
BEISEBOL (o) - baseball
BOLA-AO-CENTRO (a) - center ballt method of placing the

ball in the beginning and after each goal in a
soccer game

BOLA-AO-CESTO (o) - basketball
CAMPO DE PUTEBOL.(o) - football field
CHUTANDO (chutar, reg.) - kicking
CORRIDAS DE BARREIRAS (os) - obstacle races
CURSO SECUNDARIO - high school, commerce school (Brazil)
DARDO (Lt u1 DE) (0) - javelin throwing
DESPORRA (a) - turni revenge
DESPORTIVAS - pertaining to sport
BM MAT ARIA DE - in the subject of; concerning
ESC& (o) . score
ESPALHADAS (espalhar, reg.) - scattered
ESTADIOS (os) - stadia
FERVOROSO - earnest, eager
FIRMADOS (firmar, reg.) - signed
PC A - off side (in soccer)
GROSSO - thick
GURIZADA (a) - small fry
JOELHEInt& (a) - leather cover of the knee; pulley piece
JOGADOR DE PRIMEIRA (o) - a first class player
LAKAMENTO DM PESO - weight throwing
MARCIIR (reg.) - to score; to mark
NATAVO (a) - swimming
NOVATOS (os) - the new ones; freshnen
PARCEIn0 (o) - associate; partner
PARAPEITOS DE ESPALDA0 (os) - bunkers
PARTIDA DE TtNIS - tennis match
PBLADA (a) - playing football
PISCINA (a) - swimming

64



L. 55
Pa0FISSIOTIAL/MITI3 - professionally
P2CGIIIDE (progredir, reg.) - you (sing.) he advances
QUADP,11 ID2 Th115 (a) - tennis court
"QUE BATIDA BEE DADA !"- What a good stroke !
ZIAQUETE (a) - racket
aECCUIE-CIIIENTO (o) - reconnaissance
ZELACIOIADOS - related
rztvib (a) - grass
RETAGUARDh (a) -.rear
:ALTAI'S° (saltar, reg.) - you (pl.), they will jump
SUPERADO (superar, reg.) - surmounted, overcame
TIME (o) - team
VTaAIIE10 (o) - summer holiday; vacation
VtSPERA (a) - eve
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APRESENTAgAO DA MALIATICA

IJarte I - Os alunos acomptinhario o grAfice abaixo e o
professor explicara:

Condicio Imperfeita no Presente . Se eu tivesse dinheiro,
compraria um iate.

Condicio Imperfeita no Passado - Se eu tivesse dinheiro,
teria comprado um late.

ou

Se eu tivesse tido dinheiro
teria comprado um fate.

Parte II - 0 professor lera as sentensas abaixo c o-aluno
acompanhara a leitura. Apos cada sentenca o
professor farA perguntas:

1. Se o tempo estivesse born, o aviio teria aterrissado e
Maria ja teria chegado.

O que teria acontecido se o tempo estivesse bom?

2. Se nos tivessemos comprado um carro novo no terlamos
tido.tantas despesas con consertos e teriamos tldo mais
sossego.

O que teria acontecido se tivessemos comprado um
carro novo?

3. Terlamos feito outros pianos se soubessemos quc Joana
vinha em abril. Terlamos alugado urea cas5. maior;
teriamos comprado mobilia de quarto e teriamos,feito
tudo para que a estada dela fosse mais confortavel.

O que terlamos feito se soubessemos que Joana
vinha cm abril?

4. Se eu soubcsse que Maria estava deentc, cu teria ido
ao hospital; teria levado umas flores ou frutas; teria
tornado conta das criancas e teria avisado os amigos

W.117

Li

Li

II

O que eu teria feito se soubesse que Maria estava
no hospiarr-----""'
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5. Se nos soubessemos que Joao is a cidadev_terfamos
dado uma lista de compras para ere; terigiaBaido
para ele paw umas contas a teriamos dado umas
cartas para ele por no correio.

O que teriamos feito se soubessemos que Joao
ia a cidade?

6. Se soubessamos que `as visitas vinham hoje, teriamos
feito um bolo; teriamos passado aspirldor nos tapetes;
teriamos tirado o pej dos movers e teriamos posto
ficires nos vasos.

O que teriamos feito se soubdssemos que as
visitas vinham hoje?

7. Se eu soubesse que lamos a um casamento, teria
lavado o carro; teria polido; teria passado o aspirador
por dentro a teria deixado o carro uma beleza.

O que eu teria feito se soubesse que lamos
a um casamento?

8. Se cu soubesse que is a uma festa, teria mandado
o terno a tinturia; teria cortado o aabelo;
teria engraxado os siFilos; teria posto uma camisa
linpa.

O que eu teria feito se soubesse que is a uma
festa?

9. Sc Cu soubesse qua is chover eu teria,p8sto o carro
na garagem; teria,guardado a roupa; nao teria nolhado
as plantas a tambem nao teria lavado os vidros das
janclas.

O que Cu teria feito se soubesse que is chover?

10. Se os Jones soubessem quc iam ter uma menina e nao
LIT menino, nao teriam comprado roupa para meninc;
nao teriam escolhido o nome Richard para a crianca;
nao teriam comprado presentes e brinquedos de
meninos; e nao teriam reservado um lugar, para
quando o menino crescesse, numa academia militar.

O que os Jones nao teriam feito se soubessem
que iam ter uma menina?
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DIALOGC

0 Sr. TOrres e Senhora encontram -se com um vclho
amigo, Gilberto Castro, no saguao do Grande Hotel en
Petropolis, e comeiam a conversar. 0 tempo tem
estado ruim e os hospedes sio obrigados a ficar
dentro do hotel.

- Bom dia, Gilberto. Apesar do dia estar horrivel!
- Bom dia, E verdade. Entio, ganhou ou perdeu?

- Ganhei duas mios. Aftnca vi algam com tanta sorte
no poquer como aquele fulano.

- Ha gente assist. (dirigindo-se a Gilberto) I-1
muito tempo que voce esta aqui?

- Nio, Cheguei ontem, mas se soubesse que o tempo
estava assim, teria ido a outro lugar.

- Onde esta Teresa?

Teresa nio se ,di best com o ar de montanha.
E voce veio so?

Sim, porque? Ac ha estranho?
Eem...(rindo) Eu no lugar dela nio teria-feito
isso. Voce, aqui, sozinho, com tanta moca bonita!

(dando uma gargalhada) Pois a senhora muito me
lisonjeia., Acaba de me chamar de moco. ryas,
olhe aqui estes cabelos brancos!

isso nao quer dizer nada.

Maria v6 sua filha, Nair, uma mocinha de 16
anos se aproximar.

Venha aqui, minha filha. Quero apresentar o
nosso grande amigo, Gilberto Castro a voce.
(levantando-se) Muito prazer cm conhece-la.

0 prazer 4 todo meu. Nio se incomode, por favor.
Sente-se.
Entimo, esta aprovcitando a temporada?

Qual o qua! Se soubesse que is chover, nio
teria vindo.
Isso passa. Vai ver que amanhi fa: sol.

Deus the ouca!
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Exacfcms

Parte I - CI professor ou o aluno fara perguntas baseadas
nas sentencas abaixo:

1. Se eu tivesse tempo, teria ido a sua casa.

2. Se eu soubesse que voce" estava doente, teria ido

visitar voce.
3. Se Maria soubesse que voce's vinham, ela teria feito

um bolo.
4. Se tivessemos comprado um*carro novo hi um ano, nio

teriamos tido tantas despesas com consertos no carro

velho.
5. Se o tempo estivesse bon, o aviao teria aterrissado.

6. Se o cabo tivesse obedecido as ordens, a patrulha

nao*teria sido aprisionada.
7. Se eles tivessem levantado mais ado, e said° de casa

antes, teriam tido mais tempo de comprar o que queriam.

8. Eu me teria levantado de madrugada, se soubesse que

iamos a Nova Iorque.
9. Sc voce a tivesse convidado, ela teria ido con voce

ao cinema.
10. A artilharia teria aberto fogo, se as ordens tivessem

chegado.
11. Eu teria comprado o radio, sexta-feira, se tivesse

encontrado as lojas abertas,
12. Se eu tivesse encontrado as lojas abertas, eu teria

comprado o radio; teria i9dagado e visto televisoes;

teria ido a uma loja de novels e teria comprado uma
estante para os discos.

13. Se eu soubesse que Alberto era canpeio de t&lis, no
teria convidado filbert° Para uma partida de tenis.

14. Se eu soubesse que oseestadio is encher tanto, Cu teria

saldo de case mais cedol e teria levado um lamche.

15. Se ela soubesse que o*medico so poderia marcar uma
consults daqui a um mes, ela teria telefonado muito

antes e teria falado corn o medico, pessoalmente.

Parte II - Traduza:

1. I would have bought some books and we would all have

something to read, if I had remembered to take money

with me.
2. If this had happened a year ago, we would have been able

to convince your father.
3. If I had known there were no vacant cabins, I would

have made reservations before we left Rochester.

69



L56

4. If we had known this was going on, we would have told
you.

5. I would have bought that book, if I had known it was
the last one.

6. He would have sent a reply to your letter, if he had
received it.

7. What would you have done if you had had a list of
100 people to invite and room for only 50!

8. Muld you have invited only your family?

9. Cr mtle have chosen close friends?
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LEITIMA

A TEMPORADA DE VERAO

0 gerente do Grande Hotel ji nao sabia o que fazer. Tinha

gastado um dinheiro na reforma do hotel, e na propaganda para

atrair h6spedes para a temporada de verso que tinha comecado en

dezembro. Havia pensado em tudo. Orquestras famosas para

tocarem nos terracos, nas noites quentes de luar; instrutores

de natacio para os que quisessem aprender a nadar na piscina,

que ficara em mil hares de cruzeiros. Enf ira, nao tinha deixado

passar um detalhe para agradar os hOspedes que comecavam a

chegar.

Nast com os hOspedes veio a chuva. No comeco, era uma

chuva level que paszava depressa, para logo depois vir o sol.

Las astes u1 tiros dial, era um aguaceiro que nao acabava mais.

"Se eu soubesse que is ser assim", dizia o pobre gerente,

"nao teria enconendado duas ddzias de chapeus de sol, e nao

teria comprado os barcos de pedais". 08 barcos, agora parados

junto ao cais, no lago artificial, pareciara tremor de frio, cada
vez que o vento soprava na superficie da Agua, agora cheia de

falhas aces que o vento levara.

Ainda bean que no hotel havia riesinhas onde os hospedes

podiam jogar partidas de paquer, canasta e assim passar o tempo.

gas, o jilgo era proibido, e tambem era dificil proibir os

hOspedes de jogar a dinheiro. A gergncia fazia que nao ouvia
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quando um parceiro exaltado gritava: "ganhei, ganhei, sio

mil e quinhentos cruzeiros!"

A medida que os dias passavarn, e o tempo nio melhorava,

os hOspedes foram-se indo, um a um. No fim de algumas semanas,

s6 restavam uns casais idosos que se levantaram ado, lam para

o salio de refeicaes, e voltavam para o quarto aguardando 0

aviso para o almaco. De noite, desciam para a boite e viam

parte do show. Logo se levantavam bocejando de suas mesas e

lam para sews quartos, para dormir.

Continuava a chover e o boletim meteorolOgico nio dava

esperanca alguma de melhora no tempo.

Perguntas:

1. 0 que oserente,do hotel tinha feito?
2. No que ele,.tambem havia pensado?
3. Para que ele tinha contratado instrutores de natacao?
4. A piscina custou muito dinheiro?
5. Como estava o tempo no come co da temporada de verso?
6. 0 que o sr. teria feito se soubesse que o tempo is

ser assim?
7. Que tal os,barcos de pedals?
8. 0 que os hospedes faziam para passar o tempo?
9. Na realidade, tiles podiam jogar a dinheiro?

10. 0 que acontecia a medida que os dias se passavan?
11. Qum ficou no hotel?
12. 0 que faziam tiles durante o dia?
13. E de noite?
14. 0 que dizia o boletim meteorolOgico?

72

I

b



GRAMATICA

CONDIC IONAL PERFEITO

L56

1. The Conditional Perfect is formed with the conditional
of the auxiliary iFFSTEa and the past participle of the
main verb.

Eu teria comprado

2. It is used in the same manner as its English equivalent

I would have bought.

3. Examples:

Se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado a casa.
If I had money, I would have bought the house,

fles teriam ido ao teatro, se tivessem entradas.
They would have gone to the theatre, if they had
tickets.
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VCCABULARIO 56

AMMAR (reg) - to please
AGUACEIRO (o) - downpour
AGUARDANDO (aguardar, reg.) - awaiting
APRISIOVADA (aprisionar, reg.) - imprisoned
APROVEITANDO (aproveitar, reg.) - making the most

of, profiting by
AVISO (o) - warning; notice
BOLETLM METBOROLOGICO (o) - weather report
CHAPEUS DE SOS. (os) - beach umbrellas
DETALHE (0) - detail
ESPERAKA (a) - hope
BXALTADO (exaltar, reg.) irritated; exited
FOLHAS (as) - leaves (of a tree, book)
FULANO (o) - Mr. so-and-so, fellow; guy
GARGALHADA (a) - outburst of laughter; belly laugh
GERENCIA (a) - management
GRIFICO (o) - graph
H6SPEDES (os) - guests
IDOSOS - aged; old (people)
INCOMODAVAM (incomodar, reg.) - you (pl.) they annoyed,

troubled
LANCHE (o) - snack; light lunch
LISONJEIA (lisonjear, reg.) - you (sing.), he flatters,

conjugated like PASSRAR
LUAR (o) - moonlight
MADRUGADA (a) - dawn; daybreak
NAOS (as) - hands (fig. in card games)
MELHORA (a) - improvement
NADAR (reg.) - to swim
PARCEIRO (o) - partner in games
RESTAVAM (restart reg.) - you (pl.), they remained
SAGUAO (o) - passage; hall; lobby
SOPRAYA (soprar, reg.) - I, you (sing.) he blew
SUPERFfCIE (a) - surface
TEM ESTADO (ter irreg.) - has been bad
TEMPORADA (a) - season
TERRAcOS (os) - terraces
TREMER DE FRIO - tat shiver with cold
TRAQ0 (0) - trait; line
UM A UM - one by one
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APRESENTAgA0 DA GRANATICA

NOTA: Para usar ban o exercfcio, as respostas devem ser
afirmativas ou negativas.

Jago 4 tao alto (ouanto) (como) Pedro.

0 sr. 4 tao alto ( quanto) (como) o
Sim, sr., eu sou to alto (quanto) (como) ale.
Ngo, sr., eu ngo sou tao alto (auanto) (comp) gle.

O ----- 4 tgo alto (quanto) (como) o sr.?
O sr. e o sgo tao altos (quanto) (como)r
O e o sgo tao altos (quanto) (como) o

Joao 4 tap forte (quanto) (como) Pedro.

O sr. 4 tgo forte (quanto) (comp) o
O ----- 4 tao forte (auanto) (como) o sr.? etc.

Joao anda tao ocupado (auanto) (como) Pedro.

Jolei um homem to feliz (auanto) (comp) Pedro.

2 0 ca_rro de Joao t$o born (quarto) (comp) o carro de
Pedro.

O seu carro 4 tao born (quanto) (como) o carro do
Sim, sr., meu carro 4 tgo born (quanto) (comp) o carro dale.
Ngo, sr., meu carro ngo 4 tao born (quanto) (como) o seu
carro: etc.

0 seu carro 4 tgo novo (quanto) (como) o carro dale? etc.

O seu carro 4 tao grande (quanto) (comp) o carro dele? etc.

O seu carro 4 tao comum (quanto) (como) o carro dele? etc.

O seu carro 4 tao pesado (quanto) (como) o carro dele? etc.

3 Os sapatos de Joao estgo to folgados (quanto) (como) os
sapatos de Pedro.

Os seus sapatos estgo tao folgados (quanto) (comp) os sapatos
do ---- -?

Os sapatos do ----- estgo tao folgados (quanta) (como) os
sapatos do sr.? etc.
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4 0 vinho de Joio estg tao gelado ( quanto) (comb) o vinho
de Pedro.

0 seu vinho eetd tao gelado (quanto) (como) o vinho do
O vinho do esti tao gelado (quanto) (como) o vinho do sr,?
etc.

5 0 clima de Monterey g to agradgvel (Quanto) (oomo) o clima
de Sao Francisco.

0 clima de sua cidade natal g tao agradgvel (quanto) (como) o
clima de Monterey?
O clima da cidade natal do ----- g tao agradgvel (quanto) (comp)
o clima de sua cidade natal? etc.

Sua cidade natal 6 tgo famosa (Quanto) (como) Monterey? etc.

Sua cidade natal g to velhaSQuitnto) (como) Monterey? etc.

Sua cidade natal 6 do importante (Quanto) (como) Monterey? etc*

6 N6s compramos tantos livros Quanto ale.

0 sr. comprou tantos 'tyros quanto ale?
0 ----- comprou tantos limbos quanto o sr.?
0 sr. e o compraram tantos livros quanto 61e?
0 compraram tantos livros quanto o sr.?

7 flumgmaLkaLsue estgvamos cansados.

O er. andou tanto que estava cansado?
0 ----- andou tanto que estava cansado? etc.

8 Lemos tantos livros tare o Brasil clue nao nos leer nos
dos noses de todos.

O sr. leu tantos livros que nao se lembra dos nomes?
Sim, yr., eu li tantoe livros que nao me lembro dos nomes.
140, sr., eu nao li tantoe livros que nao me lembro dos nomes.

O ----- leu tantos livros que nao se lembra dos nomes? etc.
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DIALCGO

As Condicaes de Transporte no Brasil.

1. Con]o 4 o servico de transportes no Drasil?
2. Varial de lugar para lugar.

3. co:2o 4, por exemplo, no aio?
4. No idol como em qualquer outra grande cidade, o trifego

torna-se un problema monumental.

5. Oyer dizer que hi grande congestionamento de trifego
por.toda parte?

6. 3iii4 nao so de trafego terrestre, como tambem naritimo
e aereo.

7. Ojial 4 a razio de todo esse con:;estionamento?
8. Lem. No caso do aio, 4 que a cidade nio pode crescer

mais, por causa do mar e das nontanhas.

9. 0 problema 4 samente local ou de cariter nacional?
10. rode se dizer que 4 nacional, devido is enornes

distancias que separam os centros mais populosos do pals.

11. Ouais sio os meios de transporte mais usados,po Brasil?
12. Has cidadss: os onibus, os bondes e,as lotacoes, alen

mdos autoinoveis particulares e dos taxis.

13. 3,entre una cidade e outra?
14. Ea transportes maritimos, fluviais, terrestres e aereos.

15. 2 para as grandes listincias?
16. in certas regiOes e o tree; mas, en geral, o aviio 4

o neio de transporte preferido para cobrir grander
distancias.

17. 2 quanto Is zonas rurais?
18. 0 tieio nais comum e o cavalo, ou una char rete puxada

pelo cavalo.

19. C U30 do cavalo, cono meio de transporte, 4 corium a
todos 03 neios rurais?

20. Hao. Po: exenplo, no AAazonas o 7eio de transporte
mail conum e o barco ou a canoa.
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11 . .

EXERCICIOS DA GRAMATICA

As respostas devem ser afirmativas ou negativas.

1 Jogo 4 tgo Rordo (ouanto) (comp) Pedro.

0 sr. 4 tgo gordo (quanto) (como) o
Sim, Sr., eu sou to gordo (quanto) (como) ele.

Ngo, sr., eu nao sou to gordo (quanto) (como) ele.
0 ----- 6 tgo gordo (quanto) (como) o Sr.? etc.

0 sr. 4 tgo baixo (quanto) (como) o -----? etc.

0 sr. 4 tgo c8nscio dos seus deveres (quanto) (como) o

0 sr. g tgo distraido (quanto) (como) o -----? etc.

2 0 carro de Joao 4 to confortAvel (quanta) (como) o
(carro) de Pedro.

0 seu carro 4 to confort&vel (quanto) (como) o (carro) do ----.?
0 carro do 4 tao confortgvel (quanto) (como) o (carro) do
sr.? etc.

0 seu carro tao Caro (nuanto) (comp) o (carro) do -----? etc.

0 seu carro 4 tgo barato (ouanto) (como) o do -----? etc.

0 seu carro 4 tao completo (quanto) (como) o do -----? etc.

3 Comese tao bem nos restaurantes do cais dos Pescadores de
Monterey (quanto) (como) nos restaurantes do cais dos
Pescadores de ago Francisco.

0 sr. sabe que se come tao bem aqui (quanto) (comp) 14?
Sim, sr., eu sei que se come tao bem aqui (quanta) (como) 14.
Ngo, sr., eu ngo sei que se come bem aqui (quanta) (como) lg.

0 sabe que se come tao bem aqui (quanto) (como) 14? etc.

4 0 sr. sabia que a comida aoui 4 tao Rostosa (quanto) (como) 16?

i

t

1

171
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Sim, sr., eu sabia que a comida aqui 4 tao gostosa (quanto) (comp) lt. Li

Ngo, sr., eu,ngo sabia que a comida aqui 4 tao gostosa (ouanto)

(como) lg. etc.
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ilLseussaatosest11igtadosuantocomo os de -----?

Os sapatos do ----- estao tgo apertados (quanto) (como) os do sr.?
etc.

Os seus sapatos estgo to limpos (quanto) (como) os de
etc.

Os seus sapatos estgo tgo suios (quanto) (comp) os de
etc.

6 0 verso em Monterey 4 tgo guente quanto) (como) o verso an
Sao Francisco.

O verso na sua cidade natal 4 tgo quente (quanto) (como) o verso
em Monterey?

O verso na cidade natal do ----- 4 tgo quente (quanta) (cow) o
verso em Monterey? etc.

0 inverno na su; cidade natal 4 tgo frio (quanto) (como) o
inverno em Monterey? etc.

As ruas da sua :Made natal sgo tao estreitas ( quanto) (como)
as de Monterey? etc.

&ruasdasu0ici._._1arantocomo)
as de Monterey? etc.

7 Nos compramos tantos cart5es postais (quanto) (coat) ales.

O sr. comprou tantos cartties postais (quanto) (comp) ales? etc.

Nos subimos tantas escadarias (quanta) (como) eles.

0 sr. subiu tantas escadarias (quanto) (comp) ale? etc.

0 sr. subiu tantas ladeiras (quanto) (oomo) ale? etc.

8 Tanto Joao como Maria vao a Portugal.

Tanto o sr. oomo o vao a Portugal?
Sim, Sr., tanto eu comp o vamos a Portugal.

Tanto o como o vao a Portugal?
Sim, sr., tanto o comp o vao a Portugal.

Tanto a ----- comp a ----- vao a Portugal?
Sim, sr., tanto a ----- como a ----- vao a Portugal.
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9 Maria entende tanto de portugues quanto Joao.

0 sr. entende tanto de portugues quanto o
Sim, sr., eu entendo tanto de portugues quanto ele.
Ngo, sr., eu nao entendo tanto de portugues quanto ele.

0 ----- entende tanto de portugugs quanto o sr.? etc.

10 Joao estg um tanto 9u quanto aborrecido com Pedro.

11

0 sr. est4 um tanto ou quanto aborrecido cam o? etc.

2. 57

0 sr. esti um tanto ou quanto preocupado corn o -----? etc.

0 Cadillac g um carro e tantoj

Hdrcules era um homem e tantol

menus de Milo era uma mulher e tantol

12 A ra dui! as e tanto (duas horas e al uns minutos

A que horns o sr. saiu de easa?
Sai de casa Is 7 e tanto. etc.

Joao ou dois alares e tanto (dois &clams e al
centavos

Quanto o sr. pagou pelos sapatos?
Paguei dez daares e tanto. etc.
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LEITURA

Jim estava no Rio hi uma semana d estava comecando a sentir

f-lta do sen carro. 0 carro estava vindo dos EE.UU. no porls do SS.

Argentina.

Tomar um bonde ou 8nibusx no Rio ngo d ficil, especialmente nas

hcras de mats trifego que sio das seis hs oito, das doze Ns quatorze

e das desessete Is dezenove horas.

1 H4 quanto tempo Jim estava no Rio?

2. 21e estava comecando a sentir falta do seu carre?

Onde estava o carro?

.4 0 carro estava no porgo do SS. Argentina?

E tomar um bonde ou 8nibus no Rio?

Especialmente a que horas?

(...s pontos de perada de bondes ego identificados por uma faixa

bran as ,intada nos postes de iluminacio. Os bondes e os enibus levam tante

tempo pm viri Quarto viim estgo cheios e nos bondes nio n4 lugares,

nem nos sstribos. Tinto os bondes como os 8nibus tam trocadores para

darem tmtado (tr8co) aos passageiros que o pedem.

7 Iota sgo identificados os pontos de parada dos bondes?

8 tnds as faixas brancas ego pintadas?
(s wades e os Onibus levam tempo para vir2

10 rriando vOm estgo cheios?

11 Ei ....wares nos bondes?

12 tem os estribos?
13 Si. bondes tem trocadores?

14 ?alto os bondes como os onibus tOm trocadores?

Sib* passado, Jim e Jogc foram a Petrdpolis a neecio. Depois

de conciirem os neecios, Joio sugeriu que aproveitasaem o tempo

visitant a cidade.

x bade eldtrico (Port.)

Clams autocarro (Fteq..)
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f.'uem visita PetrOpolis ngo deixa de ir ao Museu Imperial.

Portanto, Joao telefonou ao mom para verificar quais eram as horas

de visita. 0 funciongrio informou-o que as horas de visita eram

das nove as dezeseete horas, e que a entrada era livre. Como jg

eram quatro e tanto, Jim e Jogo decidiram dormir em PetrOpolis e

aproveitar o doming° para visitareninao so o museu, mas tamb4m outros

pontos de turismo da cidade.

15 Porque Jim e Joao foram a Petr6polis?
16 0 que Joao sugeriu depois de concluirem os negOolos?
17 Porque as pessoas que visitam Petrdpolis nio deixam de ir

ao Museu Imperial?
18 Porque Joao telefonou ao museu?
19 Quaffs eram as horas de visita?
20 Paga-se a entrada no museu?
21 Qua horas eram quando Joao telefonou ao amen?
22 0 que files decidiram fazer?
23 Porque files resolveram dormir em Petrdpolis?
2A. Eles decidiram aproveitar o domingo visitando s3 o museu?

0 Museu Imperial fica no centro de um grande parque que estg come

no tempo an one a fan lia imperial 14 passava os verges. A entrada

4 magnifica.

Jim e Joao subiram uma escadaria e entraram no saguao. AA entrarem,

um empregado deu-lhes dois pares do pantufas. Calqam-se as pantufas

para evitar oue os soalhos se gastem. No sagugo hg una mesa corn um

livro para os visitantes assinarem, um relOgio aue pertenceu a Dom

Pedro I e um busto de Dom Pedro II.

25 0 Museu Imperial fica no centro de um parque?
26 Coro estg o parade?
27 Como 4 a entrada?
28 Jim e Joao suutram urea escadaria?
29 Eles entraram no saguao?
30 4o entrarem no saguae, o que um empregado ihes deu?
31 Porque se calqam rantufas nara visitax-se o museu?
32 Para que hg um livro no saguao?
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33 A quern pergenceu o rel6gio?
34 De ouem 6 o busto?

Um dos guias contou a origem dos objetos e alguma coisa sabre a

hist6ria do Brasil. Por exemplo, o telefane que se encontra numa das

salas do segundo andar foi um presente dado por Alexander Graham Bell

a Dom Pedro II, Dom Pedro I casou-se duas vases e a Marquesa dos Santos

fa a sua favorita..., e Dom Pedro II governou durante cinquenta anos.

35 0 que o guia contou aos visitantes?
36 Onde se encontra o telefone dado por Alexander Graham Bella Dom Pedro II?
37 Ouantas vanes Dom Pedro I se casou?38 0 sr. sabe quem foi a favorita de Dom Pedro 1?39 Durante quartos anos Dom Pedro II governou?

40 Hg quanto tempo o sr. estg aqui?
41 Onde o sr. trabalhava, antes de vir pars Monterey?42 Hg quanto tempo o sr. estava lg?
43 0 sr. sente falta de ---------?
44 0 sr. sente falta dos amigos que tinha em -------?
45 Em que parte do navio se transportam carros?
46 Geralmente o que pomos no porgo de casas?
47 E fgcil tomar um 8nibus em New York, nas horas de muito trgfego?48 nuais sgo as horas de mais trdfego nas cidades americanas?49 Como se identificam os pontos de parada de 8nibus em Monterey?50 A rua onde o sr. mora tem postes de iluminagao?51 Os 8nibus em Monterey levam muito tempo para vir?52 V& cheios t6das as horas do dia?
53 Quando ngo hg lugares dentro dos bondes no Brasil, onde viajamos passageiros?
54 Os bondinhos (pequenos bondes) de San Francisco tem estribos?55 Os autom6veis antigos tinham estribos?
56 Tanto os bondes como os Onibus nos EE.UU. tem trocadores?57 Em que outros lugares se encontram trocadores?
58 Geralmente quern sgo os trocadores nos Onibus municipals?
59 0 que fazem os trocadores?
60 Como o sr. aproveita o tempo durante os fins de semana?61 0 sr. j4 visitou os museus de Monterey?
62 Porque as pessoas que visitam Monterey ngo deixam de it ao caisdos pescadores?
63 Porque muitr, pessoas ngo debt= de it a Missgn de Carmel?64 0 sr. sabe quais sgo as horas de visita do mu65 Quaffs sgo os pontos de turismo que o sr. conhece em Monterey?66 0 que se usa em alguris museus para evitar que os soalhos se gastem?67 Guem 4 que nos conta o origem de objetus nos museus?
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NOTAS GRAMATICAIS

GRAU COMPARATIVO DO ADJETIVO

1 Comparison of adjectives - the comparison with adjectives maybe one

of equality, inferiority, or superiority.

Equality (as....as):
Between two adjectives: tgo....qugo
E t5o religioso qugo intelectual.
He is as religious as intellectual.

In other cases: tio....quanto
tgo....como (more con= in Brazil).
Jogo a tgo inteligente quanto Maris.
John is as intelligent as Mary.

2 Uses of TUTU - Tanto in combination with other words or by itself has

an almost endless variety of meanings in Portuguese, such as:

Tmtzpeeiltt;:tonsan

;ibrovO:squarhe

Tenho tanto direito & ferias
I have as much right to take

pie.

did.

ouanto
vacations as he has.

Ele comeu tanto que ngo Ode se mover.
It ate so much, it couldn't move.

Li tantos livms sObre o assunto que ngo me lembro dos nomes de todos.

I have read so many books about the subject, I can't remember the

titles of all of them.

Tanto ale comp eu vamos ao Brasil.
Both (he) and (I) are going to Brazil.

Maria entende do assunto tanto quanto Jogo.
Mary understands the subject as much as John.

Pedro estA um tanto ou quanto aborrecido com voce.
Peter is more or less annoyed with you.

0 Rolls Royce 4 um carro e tanto!
The Roily Royce is quite a car!

Chegamos as quatro e tanto.
We arrived at a few minutes oast four.
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VOCABULARIO

A A NEGOCIO on business
AFROVEITASSEM (0 TEMPO) (aproveitar, reg.) imperfect subjunctive,

you, they took advantage of (the time)

BUSTO (o) bust, portrait or sculptured bust

CALM (calor, reg.) you, they put on (shoes, gloves, socks etc.)

DECIDIRAM (decidir, reg.) preterit, you they decided

ESCOARIA (a) stairway, staircase; flight of stairs; steps

FAIXA (a) strip, band belt

GASTEK-SE (gastar, reg.) Present Subjunctive, passive voice using

SE, be worn out.
Para evitar que os soalhos se gastem or Para evitar que os

soalhos seiam gastos. With the Passive Voice the irregular past

participle gastos is used and not the regular gastados.

GOVERNOU (governar, reg.) you, he ruled, governed

IDENTIFICADOS (identificar, reg.) past participle used as an

adjective, identified

N NX0 DEIXA DE (IR) idiomatic expression does not fail to (go)

NEM not even
P PANTUFAS (as) slippers, a kind used as an overshoe in order to

protect the floor
PERTENCEU (pertencer, reg.) preterit, he, you belonged to

PINTADA (pintar, reg. past participle, painted

pavio (o) hold (of a ship); basement (of a house)

POSTES DE TLUMINAQI0 :os) lampposts

S SAGUI0 (o) lobby, entrance hall

SENTIR FALTA tc fee: the lack or absence of; to miss (someone,

somett-ing)

SOALHOS .os) wooden !loors

SUGERTU (sugerir reg.) preterit, he, you suggested

VISITANTES (os) visitore

L 57
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:,ICAO TRINTA-E-DCIS

APRESENTAcA0 DA GRAMATICA

PARTE I - 0 aluno leri as sentengas abaixo e,substituirA
as palavras sublinhadas,por um adverbio,_de modoterminado em MENTE. Apos as substituicoes o
professor/aluno fara perguntas baseadas nas mesnassentengas:

Ex: tie vai a cidade todos os dias.

t1e vai I cidade diariamente.

1. Ela falou com seriedade.
2. Nos recebemos os ordenados tOdas as sernanas.3. Em geral, os alunos prefe rem tornar cin

na cantina.
4. A menina dancou com muita naturalidade.5. Joao se veste corn simplixidade.
6. A diretoria se reune todos os anos.7. Os diretores se reunem todos os muses.8. preciso progredir con constincia.
9. Foi uma casualidade eu me encontrar comInacio.

10. Iles fizeraL o exercicio com facilidade.
PARTE II - 0 professor escreveri as palavras sublinhadas abaixono quadro-negro:

a) para ci (aquem de) - alem de - atraves de

Com o giz o professor fa/4 tres pontos no quadro-negro. Urn ponto sera a 3scola onde estamos, outrosera Seaside e outro sera Forte Crd:

Perguntas:

1. Forte Ord fica alem °I aquem de Seaside?2. Onde fica Seaside?
3. ende fica a Escola?
4. 0 sr. passa atraves de Seaside para chegara Forte Ord?

b) 0 professor pedirA ao aluno, para responder asperguntas abaixo usando tm dos seguintesadvdrbios:

cedo - tarde apenas - assim

1. Tenho uma horn marcada com o dentista, as4 horas e chego as 4 e 45. Quando eu chego?
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2. As aulas comecam as 8 horas e Joio chega as
7 horas. Quando ele chegar

3. Joio comprou um galio de tinta para-pintar
a sala de visitas. Depois que comecou a
pintar verificou que is faltar tinta e que
devia ter comprado um galio e um quarto.
_Ile quer s?mente o suficiente para completar
a pintura. 0 que ele pediu?

4. Maria quer fazer um bolo. 21a nunca fez
antes. Sua amiga pea uma receita e da
a Laria. Com que adverbio acima, a
sentenca poderia ser dita?

c) 0 aluno responder& as perguntas usando um dos
adverbios abaixo:

agora - nunca - jarnais - logo

1. Onde esta sua esp8sa?
2. 0 sr. j4 esteve na Argentina?
3. 0 sr. ja comeu cobra?
4. 0 sr. vai para casa?

d) Idea, com:

um pouco de - bastante - quase - apenas -todo

1. 0 que o sr. diz quando quer uma bebida
con mais aqua do Tie uisque?

2. 0,1ivro tern 400 paginas, e o sr. leu tres
paginas. Como o sr. se refere ao numero
de paginas que leu?

3. E se o sr, ji leu as quatrocentas pAginas?4. E se o sr. ja leu 350 paginas?

PARTE III - 0 aluno responders as perguntas usando os
seguintes adverbios:

1. Onde fica sua casa? ALtH DE
2. Onde fica Monterey? AQUtM DE
3. Por quais cidades o sr. passou antes de chegar aSan Francisco? ATaAvEs DE
4. Quando o sr. chegou a sua casa? C2D0
5. Quando ele chegou a Escola? TARS:6. Ja estudamos todas.as licaes deste livro? APEPAS7. Como e que se desenha um navio? (quadronegro) ASSIM8. 0 sr. comeria jacare? JAMAIS
9. Quando esta aula vai terminar? LOGO10. 0 sr, fuma muito? POWO

L.
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CONSUL
ANTUNES

CONSUL
ANTUNES

CONSUL
ANTUNES

CONSUL
ANTUNES

C ONSUL
ANTUNES

CONSUL

CONSUL
ANTUNES

CONSUL

ANTUNES

CONSUL

ANTUNES

5,

DIALOG()

0 Sr. Henrique Antunes, pequeno comerciante
duna cidadezinha do interior do Maranhao,
tirou una sorte grande e vai ao Consul ado
Norte-Americano deARecife para obter um visto
de imigracao. C consul o atende.

-
* suas ordens; 3r. Antunes. C que o sr. deseja?

- Desejo informac6es sabre a inigracao para os EE.UU.

Pois nao. Fasa o favor de se sentar-aqui.
- Suponho que nao haja quota de imigracao para

brasileiros?

- Nio 116. 0 sr. e brasileiro nato?
- Sim, Ilasci em Iracema, no Maranhao.

- 0 sr. vai via jar s6 ou com sua familia?
- Eu, min ha senhora e dois filhos.

- Pois bete. 0 sr. tern de preencher este formulArio.
Posso preenche-lo agora?

- Como nao. Use aquela mesa ali.

Depois de preenche-lo ,cuidadosa e detalhadamente,
Antunes leva o formulario para o consul.

- Muito bem. 0 sr. o preencheu depressa.
- Nem tanto. Cuvi diner que preciso ter apenas um

pequeno capital, e verdade?

- Sim. Para garantir sua manutencao enquanto o sr.
procura trabalho.

- 0 sr. acha que U3$2,000.00 se jam bast ante?

- Por ora 4 um pouco cedo para the garantir. Volte
amanha, face o favor.

- Muitc agradecido e ate amanha.
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EXERCfCICG

PARTE I - 0 aluno substituiri as palavras sublinhadas ou
fart as modificac6es necessirias para se usar um
adverbio terminado em W E.

1. Na realidade AntOnio a um homem muito rico.
2. Ela esti corn uma doen5a riuito grave e nao esta

passando nada bem.
3. No momento ha muito pouco dinheiro.
4. Foi uma casualidade encontra-lo.
5. Ela tratou o doente com brifiTe e carinho.
6. 0 pobre homem agiu com deselegancia e espalhafato.
7. Antes ele vinha todos os dias, mas agora vem todca

os meses.
8. PreTeliEUi pagar o seguro por ano e nio por mes.
9. A gerencia do hotel prefere que paguemos de quinze

en quinze dias.
10. Eles vivem com muita simplicidade.

PARTE II - 0 aluno responderi as perguntas usando os seguintes
adverbios:

adiante - atris (de) - - (por) ora - bast ante - talvez

1. 0 que o sr. diz para o chofer do taxi quando quer
que ele continue a viagem?

2. 0 sr. esta andando por uma estrada com um amigo.
0 sr. se adianta, e dentro em pouco esta andando
na frente do seu amigo. Onde esti seu amigo?

3. 0 que o sr. diz a sua esp8sa quando quer sair de
casa imediatamente, sem perder um minuto?

4. 3e o sr. ngo ten certeza se vai chover, o que
o sr. diz?

5. Se o sr. prefere mais uisque do que igua, como 0
sr. pode pedir a bebida?

6. Com que outras palavras o sr. pode dizer que esti
fazendo al;urea coisa no moment() presente?

PARTE III - Traducgo

1. My house is beyond the grocery store.
2. The butcher is on this side of my house.
3. We drove through Seaside before re arrived iu Fort Ord.
4. Let's stay a little more. It's early.
5. They arrived early and left late at night.
E. Only John cane tonight.
7. You should do it this way.
8. Let's go right now!
9. He never forgets anything.

10. In a little vale you'll forget you lost it.
11. Put enough water to mix the ingredients well.
12. I almost had an accident this morning.
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Dram - Con que outras palavras o sr. podera dizer as
seguintes sentencas:

1. J3stamos na Praca da Republica. L farmAcia fica para
para o lado de la da praga;

2. Prossiga a viagem e o sr. chegarA a ponte.
3. 0 professor nao estt na frente dos alunos; e1e esta

do outro lado da nesa.
4. Eu tirei tudo dos bolsos e pus na gaveta.
5. Passarios pelo centro de Santa Naria, a caminho de

sao Luis 0 Bispo.
6. Vanos ficar um pouco mais, ainda nao sao 10 horas.
7. No momento cessarari as hostilidades e tudo esta

calmo.
8. Ha 6gua-suficiente na represa para durar nuitos raises.
9. No comeco da viagem, Joao guiou a 35 quilometros por

hora, mas no fim, guiou a 90 quilometros por kora.
10. Nao sei ainda se vamos a Nova Iorquc.
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LEITURA

A VIAGEM PAaA OS ESTADCS UVI=OS

A viagem de Antunes para os Estados Unidos foi

bastante a3radSvel, pois veio nun "super-constellation"

nodernissimo. At refeicaes quentes foray: servidas.

Durante a viagen, os linos diversas vezes disseran:

"Papai, olhe ali aquke barco, de to longe at parece uma

casca de noz". "Ve ja 1S aquela nuvem, mais parece um bolo

de noiva". E, por isso, o Antunes nio pOde pregar Olho durante

a viagem.

Quando chegaran a cidade de Nova Iorque, estavam

deslumbrados corn o que Tian e o Antunes disse: "Bu nunca

pensei que esta cidade flsse assim!" "Vai riuito alem da minha

espectativa!"

Foram para Manhettan e tiveran que passar atraves

do "Queents Tunnel", o que os deixou maraviihados, "Jamais

pensei", disse a senhora Antunes, "qte tudo ftisse tio

gigantesco".

"Ora, voce at parece caipira" respondia o Antunes

quando ouvia os apartes de sua senhora e dus criancas. A

verdade 4 que Sle tambem es:ava boquiaberto, pois quern nunca

saiu duma cidade de dez mil habitantes e chela a Nova Iorque,

realrnente acha essa cidade c supra-sumo da motavilha.

Realmente cansadoE, mas satisfeitos 2or terem

realizado um sonho que ihes ,arecera acima de was
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possibilidades, foram muito tarde para um hotel afim de

sonharem com o que tinham visto.

E, assim passaram os primeiros dias na terra norte.

americana.

Perguntas:

1; Coma foi a viagem de Antunes para os EE.U?
2. Em que tipo de avigo gle veto? Descreva-o.
3. Quaffs sio as vantagens de se via jar num dgsses

aviOes?
4. Que comentgrios os filhos do Antunes fizeram

durante a viagem?
5. Antunes /ode pregar Olhe durante a viagem?

Porque?
6. Como estavan os Antunes quando chegaram a

cidade de Nova Iorque?
7; 0 que disse Antunes?
8. Entre outros pontos de atracio, o que os

Antunes viram?
9; Quaffs forados comentgrios da Sra. Antunes?

10. Antunes estava realnente impressionado com Nova
Iorque? Porque?

11. Como gles foram para o hotel?
12. Para que?
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GRANATICA

ADV22BG: 1. The following are" some of the English words
which are called adverbs:

daily
really
monthly

seriously
generally
here

there
not
yet

2, The Adverb modifies the adjective, the verb
and another adverb:

a) Pesquei um peixe grande.
I caught a big fish.

b) Pesquei urn peixe muito grande.
I caught'a very biTash,

c) 2le fuma.
Be smokes.

d) tie fuma muito.
Be smokei-Wrmuch.

e) A casa fica perto;
Tle-house is near.

f) A casa fica muito pertO.
The house is very near.

3. The English suffix LY corresponds to the suffix
MEM in

4. Term an adverb in ?nrtuguese, the suffix
NENT2 is added-to the feminine singular of the
corresponding adjective:

ADJECTIVS Feminine

dirio
serie'

ADVIMB

dilria diarianente daily
seria serianente seriously

a

VOTE: !Allen the adjective has a graphical accent (agudo #-
serio) this accent is maintained in the adverb but
in reverse fore (grave serianente) and it indicates
that the syllable stressed should be pronounced with
less emphasis. The stronger stress will fall over
syllable MENte

striaMEXte

5. When the adjective-is invariable, no graphical
change takes place, just add MENTE.

forte fOrtemente
ficil fAcilmente
dificil dificilmente
simples simplesmente
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strongly
easily
difficultly
simply



Th2 following adverl-,s are considered faise
cognates:

gravemente
atualmente
c asualmente
realmente

seriously
at present
incidentally, by chance
actually, really

a. 7::alnente ele a rico.
Actually he is rich.

b. Eu o encontrei casualnente.
I met him by chance.

c. Atualirente hi pouco dinheiro mas muito credit°.
At present there is little money but much
credit.

d. Ela esti flravemente doente.
She is seriously ill.

7. In Portuguese, when there are two or more adverbs
of mood (MENTE) in a sentence, only the last one
takes MENTE, the other /s maintain/s their form,
of a feminine adjective:

a. Zla o trata carinhosa e bondosamente.

b. 0 menino age espalhafatosA e ruidosamente.

8. List of some adverbs in Portuguese:

a) OF PLACE

aquer (de) this side of
para ca (de) " " "
adiante (de) ahead of
atras (de) behind of
dentro (de) inside of
fora (de) outside of
onde where

b) OF TIME

aora
cedo
tarde
ja
logo
seinpre
nunca
jamais
(pot) ora
entao
quando
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now
early
late
already, right now
soon
al rays
never
never
for the time being
then
when



Examples:

c) CP Whi7TITY

muito
pouco
bastante
tanto
quase
anenas
todc

d) EANDE:

bem
nal
assim
so
depressa
devagar
tamben
coto

e) OF DcurT

Talvez
acaso
porventura

f) OF NEGLTIC-1,1

nunca
jamais
nada

5C

much
little
enough, sufficient plenty
so much
almost
only
every

well
tad
this way, thus
only, alone
fast
slowly
also
how

maybe
by chance
by chance

never
never
nothing

1. A cases fica alert da ponte. The house is beyond
the bridge.

2. Seaside fica aquem de Porte Ord. Seaside is
on this side of Fort Ord.

3. Passamos atraves de Sio Jose quando fomos a
Sao Francisco.

passed throuah San Jose when we went to
San Francisco.

4. Cheganos cedo a 3ao Francisco.
i!e.arrived early in San Francisco.

5. Joao chegou tarde hoje.
Jo:IL arrived late today.

E. Apenas una laTarTja esta boa.
Only one orange is good.

7. Faca o exercicio assim, e nao assim.
Do the exercise like this, and not like that.
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8. E assim muitos anos se passaram.
And rEs many years went by.

9. J area ism)!
I w 1 never do that!

Note: JAMAIS and NUNCA mean - never. JAMAIS is stronger in
meaning, never at all, never indeed.

JAMAIS is used instead of NUNCA to avoid cacophony,
that is, a sound that is formed when using, i.e.
NUNCA COMO. The last syllable of nunca, CA, and the
firiT ITIlable of Como, CO . form anOner word CACO,
which means a fragment of broken china or glass.

10. Logo chegaremos. We will arrive soon.
11, Loo ue chegarmos, iremos ao

As soon as we arrive, we will go to the hotel.
12. !le fala 29uco. He talks little.

Note: A little house. Uma casa e uena or uma casinha.
Ponha um nouco d1gua no copo. t little water in
the glass.
Poucas pessoas moram 11. A few people live there,

13,
a) tle trabalha eada a noite. He works all

night long, 5TEle trabalha a noiteF6da.
or 2Ie trabalta a noite inteira.

b) Mrio vai a cidade todos os gas.
Mario goes -to town semi!ii,day.

c) cwtyper pessoa pode it a festa? Sim, todos
serao bem recebidos. -

Can anyone go to the party? Yes, everybody
will be welcomed.

d) Eles viajaram por todo o mundo.
They travelled all over the world.

14. Siga adiante e encontrari uma casa. Go ahead and
79u,IiIITTIEd the house.

15, Ja e tarde vamos eabora It's already late,
retts go ri at now.

16. Por ora to o esta calm. For the time being all
is qulet.

17. HA bastante agua no cantil pars durar um dia.
Theses enough water in the canteen to last one
day.

18. Tinto ;le falou que ficou rouco.
Vnalked so much that he became hoarse.

19. Antonio ficou Fao e assim ficou feliz.
Anthony became rich ii37TIUs became happy.

20. a os fortes sobrevivem, mas nao sOs.
:Vat the strong ones survive, but not alone.
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21. Por acaso o sr. conhece John Norton?
By chance do you know John Norton?

22. Jamais coma. caracOis. Jamais comeria.
I never ate snails. Indeed I would never eat
them.
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VOCABULARIO 58

AGIU (agir, reg.) you (sing), he acted; did; performed
AGRADECIDO-DA grateful; thankful
AGRADAVEL - agreeable; pleasant
APARTES (os) - remarks
ATRAVO (a) - attraction
BOLO (o) - cake; gambling stake; trick
BONDADE goodness; kindness

TENHA A BONDADE - if you please
BOWIABERTO - flabbergasted
CAIPIRA (o) (a) - backwoodsman (woman); hick
CARINHO (o) - love; kindness; tenderness
CASCA (a) - bark of a tree, shell of a nut
CHOFER (o) - chauffeur
COBRA (a) - snake
COMENTARIOS (os) - remarks, commentaries
CCCERCIANTE -(o) (a) - merchant
DANcOU (dansar, reg.) - you (sing.), he danced
DESELEGANCIA (a) - inelegance
DESENHA (desenhar, reg.) - you (sing.), he designs
DESLUMBRADOS - dazzled
DETALHADAMENTE - in detail
DIRETORIA (a) - management, administration, office

of director
DITA (a) - Past participle of dizer, to say
ESPALHAFATO (o) - noise, commotion, fuss
ESPECTATIVE (a) - expectation
FALTAR TINA - (he) was going to be short of paint
FARMACIA (a) - pharmacy
GALA (0) - gallon
GARANTIR (reg.) - to guarantee
GER.tNCIA (a) - management
GIGANTESCO - gigantic
INACIO - Ignatius
IRACEMA Women's name of indigenous origin. It

became famous in the Brazilian literature
classic of the same name by Jose Alencar;
name of a city in Maranhao

JACARg (o) - cayman, American alligator
MANUTENVO (a) - maintenance, upkeep
MARAVILHADOS - astonished, taken aback
MARCADA (marcar, reg.) - marked
MODERNfSSIMO - most modern

98



L. 58

NAO PODE PREGAR OLHO couldn't sleep a wink
NATO - born
NMI TANTO - not so much
NOIVA (a) - bride; fiancee
NOZ (a) - walnut; nut
NUM (a) - cloud
OBTER - to obtain, conjugated like TER
PINTAR (reg.) - to paint
PROGREDIR (reg.) - to progress, improve
PROSSIGA (prosseguir, reg.) - proceed, conjugated

like SEGUIR
DECEITA (a) - recipe; prescription; income; revenue
REPRtSA (a) - dam
SEGURO - safe
SONHO (o) - dream
SUBLINHADAS (sublinhar, reg.) - underlined
SUPONHO (supOr) - I suppose, conjugated like POi
SUPRA-SUMO (o) - utmost; the most
TINTA (a) - paint
unquE (o) - whiskey (Brazil), popularly accepted

form for the English equivalent
VISTO (o) - visa
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LIVO 59

APRESENTAcA0 DA GRAMATICA

1 Rui tem al uns frascos de lo so mas Rafael nio
tem nen um rasco e locao

O sr. tem alguns frascos de locio?
AILArt, eu nao tenho nenhum frasco de locio.

O em alguns frascos de locao?
Nao, sr., ele nao tem nenhum frasco de locao. etc.

Rui tem al uns ami os mas Rafael naoo
em nen um amigo

O sr. tem algum amigo em Monterey?
Nio, sr. eu nao tenho nenhum amigo em Monterey.

O tem algum7ralgo em Monterey?
Nio sr., ele nao tem nenhum amigo em Monterey. etc.

Todos os alunos,trouxeram os livros, mas nenhum
trouxe o dicionario.

Alguem.trouxe o livro (a caneta, a borracha etc.)?
Nao, sr., ninguem trouxe o livro (a caneta, a borracha
etc.)

Alguem.trouxe o dicionirio (a lapiseirl, o caderno etc)?
Naoe sr., ninguem trouxe o dicionario (a lapiseira, o
caderno etc.7

Repetir o exercicio de modo que os alunos hos' as perguntas.

2 Nos vimos alguem na casa de Rui, mas nio vimos ninguem
na casa de Rafael.

O sr. viu alguim na casa de Rui?
Sim, sr., vi alguem na casa de Rui.

O viu alguem na casa de Rui?
Sim, sr., ele viu alguem na casa de Rui. etc.

O sr. nio viu ninguem na casa de Rafael?
Sim, sr., eu nio vi ninguem na casa de Rafael.

O nio viu ninguem na casa de Rafael?
Sim, sr., ele nao viu ninguem na casa de Rafael. etc.

3 Rui refere a b....2_ ebida com bastante i a e Rafael
coil um pouco e agua e astan Belo.
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0 sr. prefere a bebida com um pouco de igua?
Sim, sr., eu prefiro a bebida com umpouco de agua.

0 ----- prefere a bebida com um pouco de agua? etc.

Repetir com pouca agua e uma porcio de gelo.

0 sr. fala pouco e pensa muito?
O fala pouco e pensa muito? etc.

[I 4

Rui fala pouco mas pensa muito, e Rafael fala
muito e penll.pouco.

Rui a muito diferente do pal, mas Rafael a tal
Qual o psi (muito pasecido com o pai).

0 sr. 4 tal qual o seu pai?
O i tal qual o pas dole? etc.

[I

0 seu livro i tal,qual o do
O livro do

?
e tal qual o do Sr.? etc.

0
0 seu uniforme é tal qual o do ?
O uniforms do e tal qual o do sr.? etc.

n
5 Rui só come algumas comidas, mas Rafael come

Qualquer (comida).

[]

0 sr. come qualquer comida?
O come qualquer comida? etc.

O sr. li 9ualquer livro?
0 le qualquer livro? etc.

6 Rui 86 usa aparelho de barbear eletrico mas
Rafael usa Qualguer um.

O sr. usa qualquer um?
O usa qualquer um? etc.

Nos só alugamos cam's mobiliadase mas iles alugam
qualquer uma.

O sr. aluga qualquer uma?
O aluga qualquer um? etc.
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Wm 1;6 falamos ortu uis com uma essoa Rafael
ala com qualquer uma.

O sr. fala com qualquer uma?
O fala com qualquer uma? etc.

7 Rui se lembra de tudo que aprende Rafael se esquece
de tudo.

O sr. se lembra de tudo?
O se lembra de tudo? etc.

O sr. se esquece de tudo?
O se esquece de tudo? eta.

8 Um aluno faz a pergunta e outro responde usando
POTS NAO

Exemplo: Poderia dar -me uma informacio?
POIS NAO. 0 que o sr. deseja?

Poderia dar-me trOco para um dolar?
Poderia emprestar-me cinco centavos?
Poderia usar o seu telefone?
Poderia dizer-me onde fica o correio?
Poderia dizer-me que (onibus) (autocarro) devo tomar

pars (Pacific Grove)?
Poderia diner -me as horas?
Poderia dizer-me a que horas sai o aviio?
Poderia dizer-me a que horas chega o aviio?
Poderia dar -me um cigarro?
Poderia emprestar-me o isqueiro?

Posso passar?
Posso abrir a janela?
Posso ler esta revista?
Posso vir amanhi?

Vamos jantar juntos?
Vamos ao cinema?
Vamos tomar um cafe?
Vamos tomar uma bebida?*

* Quando a palaysa bebida aparece na pergunta, gesalmente se pensa
em bebida alcoolica. Se querenos convidar alguem para tomar uma
bebida nio alcoolica dizemos de preferincia: Vamos tomar (Aceita)
uma gasosa? mineral water, laranjada? orangeade etc.
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9 Um aluno 1e" a frase afirmativa e outro a exciasativa.

Exempla: Paguei trinta centavos pela alface.
POTS E, a vida esta cars!

Pensasos em its cidade, sag o tempo esti nublado.
Pois et parece que vai chover!

Quando sal de casa, ,o estava liapo sera uma nuvem.
Pois e, e agora esta chovendo!

Se sairmos con esta chuva, vaaos nos molhar.
Pais e, e eu nio trouxe nea as galochas, nem a caps
de chuva!

Quando sal de casa estava quente, agora esti frio.
Pois et e eu nio trouxe nea o casaco, nem o chap4u!

10 Exempla: Ouvi dizer que Rui vai comprar uma casa
em Pals Springs.
(divida) Pois sia, ile nio tea dinheiro
nea para.pagar o alugusl!
(afirmacao) Pois ele ficou muito rico !

Ouvi dizer que Zeca recebeu ordens para servir em Roma,
na Italia.
(divida) Pois sin, e1e vai para Roma na Florida, nio
na Italia!
(afirmacio) Pois sia, ile esti estudando francis!

Paxece-me que os precos baixaram nestes iltimos lases.
(duvida).. Pois sia, subiram cinco por centol
(afirmacao) Pois sia, baixaram um pouco!
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DIALOGO

SITUAcAO: Joao saiu do Grande Hotel e procurou um engraxate
pois se esquecera de trazer graxa. Encontrou um
na barbearia ao lado do hotel e entrou.

PERSONAGENS: Joao, engraxate, empregaao da casa fotogrifica.

1. ENGRAXATE: Bom dia. Sente-se, faz favor.

2. JOAO: Tem o jornal de hoje?

3. ENGRAXATE: Tenho, sim senhor. Aqui esti.

4. JOAO: Estes sapatos estio muito sujos.

5. ENGRAXATE: Vou limpar as manchas com igua e sabao.

6. JOAO: Por favor tome cuidado para nio humedecer as meias.

(Joao tambem aproveitou para cortar o cabelo. Depois
saiu e foi a uma loja de artigos fotograficos.)

7. EMPREGADO: Em que posso servi-lo?

8. JOAO: Os senhores revelam fotografias aqui?

9. EMPREGADO: Sim senhor. Quantos r8los de filme sio?

10. JOAO: Sio gstes dois. Queria duas apias de cada
negativo. E outros dois vilos novos de filme,
por favor.

11. EMPRTIGADO: Da mesma marca?

12. JOAO: Nao, me dg daquela ali. As outras fotografias
ficaram muito mas.
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1. Eduardo tem muitos ealos de film em casa,
TrinestalltmagiirriSTOrarrini77-

0 sr. tem muitos rellos de filme?
0 tem muitos ralos de filme? etc.

0 sr. tem s6 alguns ealos de filme?
0 tem s6 alguns ealos de filme? etc.

Repetir com neRativo, fotografia.

2, Al etas das foto rafias de Eduardo estavamors' sefkilos mas MMnema race u uz male.

Algumas das suas fotografias estavam fora de foco?
Algumas das fotografias do estavam fora de foco?
etc

Nenhuma das suas fotografias recebeu luz de macs?
Nenbuma das fotografias do recebeu luz de male? etc.

3. NOs vimos alAuem na loja de artigus fotogrsificose mas
nao vimos ninguem na barbearia.

0 sr. viu alguem na loja de artigos fotogrificos?
Sim, sr., vi algueme
Nao, sr., nao vi ninguem.

0 viu alguea na loja de artigos fotogrsificos? etc.

0 sr. nao viu ninguem na barbearia?
Sim, sr., eu nao vi ninguem.
NKO,..SR. EU VI ALGUEM.

0 nao viu ninguem na barbearia? etc.

4. Eduardo prefere salada com bastante Oleos mas
com UM pouco de (pouco' sal.

Como o sr. prefers a salads', comtmstante sal e con um
pouco de (pouco) oleo?
Como o prefere a salada? etc.

Repetir con file, galinha, pimentae cebola

Eduardo anha muito dinheiro e Rasta pouco, Ernesto
pouco e gas a mul o.

L
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O sr. ganha muito e gasta pouco?
O ganha muito e gasta pouco? etc.

O sr. ganha pouco e gasta muito?
O ganha pouco e gasta muito? etc.

5. Os filhos de Eduardo sio tal qual o pal mas os
filhos de Ernesto sib muito difirentes dEle.

Os seus filhos sio tal qual o sr.?
Os filhcs do sio tal qual o pal? etc.

Re tir corn camisa cinto ravata meias.

6. Eduardo s6 bebe vinhos euromesEmlErnesto bebe
oualouer vinho.

O sr. bebe qualquer vinho?
O bebe qualquer vinho? etc.

RepetiracErellfessolisuluigiuciLphocolate,
bebida.

7. Eduardo s6 viaja em trens (combOios) expressos,
a....2xEcurmrnilaentafuerum.

O sr. viaja em qualquer um?
O viaja em qualquer um? etc.

Remtirsaa aviiies de vtoos diretos, 8nibus (autocarros),
expressos, na primeira classe de navios, automoveis
grandes e confortaveis, trens (combOios) diurnos ou noturnos.

Eduardo só faz co ras emmalssiazumasErnesto
liklaVUNLIE-219BEEJLEE.

O sr. faz complies em qualquer uma?
O -- faz compras em qualquer uma? etc.

Repetir corn sapataria, loja de artigos fotogrificos, loja
de atiigos de caca e pesca, loja de artigos pars homens,
mercearia.

8. Eduardotembor come aem
no rs n rnessempre-3guss co sa no pro o.
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O sr. come tudo que se the pike no prato?
O come tudo que se The poem no prato? etc.

O sr. come BE tudo!
O come DE tudo? etc.

Repetir cox bebe tudo e bebe DE TUDO

9. 0 aluno res onde a r unta usando POIS NAO e acrescenta
uma e a ouecomplete a respos a.

Quer dar-me seu chapeu (casaco) etc, por obsiquio?
Quer passer-me o sal (saleiro) etc, por obsequio?

Quer passer -me o pia, por obsequio?
Quer passer -me a manteiga, por obsequio?

Aceita um pouco mais de sopa (salada, batata, carnet
verdura, sobremesa)?

Tenho o prazer de convidi-lo para vir a minha casa
sibado de noite.
Tenho o prazer de convid4-10 para, uma festa no dia 10.
Tenho o prazer de convida-lo para um coquetel no dia 10.

10. Um aluno 18 a frase afirmativa e outro a exciamativa.

Querfamos ir a Big Sur, mas houve um acidente numa das
pontes da estrada MA 1, e a policia fechou a estrada.

Pois e, nos tanbem querlamos ir!

TInhamos tudo pronto para fazer us piquenique.
Pois é, nos tadbeme agora texas que ficar por aqui!

Os meus filhos ficaran zaagados porque nio puderan ir.
Pois e, os meus tadbem!
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Joio saiu do Grande Hotel em Recife e procurou um en-

graxate*pois se esquecera de trazer graxa. Havia um en-

graxate na barbearia ao lado do hotel e Joio aproveitou

para cortar o cabelo e engraxar os sapatos.

0 engraxate engraxou os sapatos de Joio com graxa mar-

ron escuro, pois the pareceu melhor, uma vez que os sapatos

estavam bastante escuros. Primeiro, 81e limpou as manchas

com igua e sabio, tomando cuidado para nio humedecer as meias.

1 De onde Joio saiu?
2 0 que 81e procurou?
3 Porque ele procurou um engraxate?
4 Onde havia um engraxate?
5 Joio aproveitou para cortar o cabelo?
6 Com que graxa o engraxate engraxou os sapatos

de Joao?
7 Porque 81e engraxou com graxa macron escuro?
8 0 que Ile fez primeiro?

Como cabelo bem cortado e os sapatos a brilhar, Joio

foi a uma loja de artigos fotogrificos para mandar revelar

tr8s ralos de fife. tie quis duas copias de cada negativo

e dois r8los de filme, mas nio da mesma marca dos dltimos

que comprara, porque as fotografias ficaram mans.

9 Com o cabelo bem cortado e os sapatos a brilhar,
onde Joio foi?

10 0 que 81e,mandou fazer na loja de artigos fotogrificos?
11 Quantas copias de cada negativo 81e quis?
12 Ele quis dois r8los da mesma marca dos que comprara?
13 Porque?

engraxador (Port.)
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0 empregado examinou tr8s das fotografias mss e concluiu

que em uma havia faltado luz, outra estava fora de foco e a

terceira recebera luz de mais. Depois de examinar a maquina

fotogrifica de Joio, concluiu que devia haver algum defeito.

Joao deixou a sua maquina para ser consertada e tomou

emprestada uma maquina usada, porque o cons8rto se) ficaria pronto

dentro de uma semana. tle queria aproveitar a estadia em Recife

para tirar umas fotografias e conhecer a cidade.

14 0 que 2 empregado examinou?
15 0 que ele concluiu sabre a primeira fotografia?
16 E sabre a segunda?
17 E a terceira?
18 0 sue 81e concluiu depois de examinar a maquina?
19 Joao deixou a maquina pars ser consertada?
20 Proque sle tomou emprestada uma maquina?
21 Porque ele queria uma maquina, enquanto a sua

era consertada?

Recife a uma das cidades mais velhas do Brasil, situada

em privilegiada posicio geogrifica, quer no Brasil, quer em

relacio a Europa e a Amirica do Norte.

Fundada no seculo XVI (dezesseis), foi a capital do Brasil

holandess de (1630 a 1654) mil seiscentos e trinta a mil seis-

centos e cinquenta e quatro. L uma cidade importante coin

(522.416) quinhentos e vinte e doffs mil quatrocentos e dezes-

seis habitantes.

22 Recife 4 uma cidade veiha?
23 Porque a,posicio geogrifica de Recife 4 privilegiada?
24 Em que seculo foi fundada?
25 Recife foi capital do que?
26 Quantos habitantes tem Recife?
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0 pOrto a protegido por recifes e e escala para todas

as linhas de navegacio maritima entre o Brasil, a Europa e

os EE.UU.

A cidade 4 cortada pelos rios Capiberibe e Beberibe e

seus afluentes, o que obrigou os recifenses a construirem

virias pontes para ligar os diversos bairros. Dal o nome

Veneza Brasileira. Uma das pontes, que o Principe Mauricio

de Nassau mandou construir durante os (25) vinte e cinco anos

de ocupacio holanasa, ainda se encontra em uso.

27 0 part° 4 protegido por recifes?
28 t escala para todas as linhas de navegacio

maritima entre o Brasil, a Europa e os EE.UU.?
29 Que rios cortam a cidade?
30 0 que os recifenses construiram para ligar os

diversos bairros?
31 Que nome Recife recebeu?
32 uantos anos durou a ocupacio holandisa?Q
33 A ponte que o Principe Mauricio de Nassau mandou

construir, ainda se encontra em uso?

A cana de &vicar e o algodiO sio as principais fontes

de renda de Pernambuco, 0 Brasil 4 o (5Q) quinto pais

produtor de acticar do mundo e Recife 4 o mais importante

parto brasileiro exportador asse produto.

Os elementos que ainda caracterizame individualizam o

folclore pernambucano sio o engenho, a casa grande e a capela.

0 engenho que enriqueceu o nordeste brasileiro com o trabalho

escravizado, a casa grande, onde morava o dono de tudo e de

todos, e a capela onde a religiio minorava tanto os males do

engenho como os da casa grande.
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34 Quaffs sio as principals fontes de renda de
Pe rnambuc o?

35 Que lugar o Brasil ocupa na produsio mundial
de acucar?

36 Qual e a importancia de Recife como part°
exportador de acticar?

37 Quais sao os elenentos, que ainda caracterizam
e, individualizam o folciore pernambucano?

38 Como o nordeste se enriqueceu?
39 Onde morava o dono?
40 0 que fazia a capela?
41 0 sr. engraxa seus sapatos, ou vai a um engraxate?
42 0.que acontece corn os sapatos marrom claro, quando

vao ficando velhos?
43 Porque o engraxate toms cuidado, quando limpa os

sapatos con agua e sabao?
44 Onde o sr. compra artigos fotogrificos?
45 Quais sao os artigos fotograficos que o sr. compra?
46 Porque os filmes de cor levam mais tempo para

revelar que os preto e branco?
47 Que marca de filne o sr. prefere?
48 Quais sao os defeitos mais comuns em fotografias?
49 0 sr. gosta de tirar fotografias?

50 0 sr. vai aproveitar a estadia em Monterey para
conhecer um pouco a California?

51 A Peninsula de Monterey esta situada em privilegiada
posicao geografica? Porque?

52 0,sr. sabe quando foi fundada a cidade de Monterey?
53 Ha recifes na Bala de Monterey?
54 Navios de passageiros fazem escala em Mbnterey?
55 Por que.rio, a cidade de Washington D.C. a cortada?
56 Quais sao as principals fontes de renda de California?
57 E de Texas?
58 Os EE.UU. 4 um pals produtor de asticar?
59 0 que o sr. sabe sobre "casa grande"?
60 E "engenho"?
61 E "capela"?
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ADJETI VOS INDEF IN IDOS

1 NENHUM (-uma, -uns, -umas) - no, none, not anyone, not any
NINGUEM - no one, nobody
OUTRO (-a, -os, -as) - other, another
POUCO (-a, -os, -as) - little few
QUALQUER (pl. quaisquer) - any, whoever, whatever
quALquER UM (uma) * - anyone
TAL (pl. tais) - such, such a
TAL quAl. - just like
TORO (toda, todos, todos) - all, every
TUDO* - everything, all
YARNS (-as) - some, several

(Words marked with an asterisk are pronounces only.
The rest may be either pronouns or adjectives.)

2 English a few an some several are usually not
expressed in Portuguese.

Tenho livros - I have some books.

However, the indefinite words for a few, any, some,
several are used when we wish to place emphasis on
the quantity.

O senhor tem livros? - Tenho.
_Have you any books? I have.
(Alfluns would mean 'list a few).

A little of is translated UM POUCO DE,
A lot of, a great deal of, is either UMA PORcA0 DE

or mum (-A, -OS, -AS).

3 In Portuguese the usual affirmative answer to a question
is SIM, SENHOR (SENHORA, etc.). However, instead of
SIM, one very frequently hears the verb repeated in the
appropriate person and number. English does something
similar in repeating the auxiliary verb.

Quer sair agora? - Quero.
Do you want to go out now? - I do.
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Voci foi a cidade? - Fui.
Did you go to the city? - I did.

Pedro ji chegou? - Chegou.
Has Peter arrived already? - He has.

Seus amigos estiveram aqui, hoje? - Estiveram.
Were your friends here today? - They were.

4 Pois nio is also an affirmative answer to a question.
It indicates that we could not refuse that which is
requested of us. It corresponds to by all means,
certainly, surely, why not?

Poderia dar-me uma informacio? - Pois nao.
Could you give me some information? - Certainly.

Posso passar? - Pois na).
May I pass! - By all means.

Vamos jantar juntos? - Pois nio.
Shall we dine together? - Surely.

Pois nio, however, is not used to agree with, or to
indicate that we are of the same opinion as our
interlocutor. In this case, Portuguese answers:

pois 4, 4 verdade, 4, a mesmo - that's it, so it is

A vida esti carat - Pois (4 mesmo, verdade, e).
Life is expensive! - So it is.

5 Pois sim generally indicates doubt, uncertainty.

fie disse que fart tudo isso. Pois sim!
He said that he will do all that. I doubt iti

Esti pensando que irei busci-lo; pois sim!
He is thinking that I shall pick him up; maybe!

Pois sim can also be an affirmative answer to a
qtesMi, just as pois nao, and in this case only
the inflection of the voice indicates the use:
a rising inflection indicates doubt; a falling
inflection, affirmation.

Ele quer que eu
Does he want me

21e quer que eu
Does he want me

vi? Pois sim, irei.
to go? Sure, I'll go.

vi? Pois sim!
to go? I doubt it!
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AFLUENTE/S (me) tributary.
BAIRRO/S (m.) district, section of a town.
CAPELA (f.) chapel.
CARACTERIZAM (caracterizar, reg.) pres. ind., you, they

characterize.
CASA GRANDE (f.) the owner's house on a plantation.
DAL hence, therefore.
EM USO, in use.
ENGENHO (m.) mill, de acucar, sugar mill and plantation complex.
ENRIQUECEU (enriquecer, reg.) pret., you, he grew rich;

enriched; embellished.
ESCALA (f.) port of call; route.
ESCRAVIZADO-DA (escravizar, reg.) past part. enslaved.
ESTADIA (f.) stay, delay; lay stays (of a ship in port).
EXPORTADOR-DORA, (adj. and noun) exporting, exporter.
FOLCLORE (m.) folklore.
GEOdRAFIA (f.) geography.
HOLANDES (adj. and noun) dutch, dutchman.
INDIVIDUALIZAM (v. individualizar, reg.) pres. ind., you,

they individualize.
LIGAR (reg.) to connect; to,join

o gas, a luz, o radio, etc.,
to turn on the gas, the light, the radio, etc.

MARfTIMA-MO, maritime, marine, naval.
MINORAVA (minorar, reg.) imperf. ind., to diminish, lessen,

reduce.
OBRIGOU (obrigar, reg.) pret., he, you obliged, compelled.
ocupAgAo-USES Cf.) occupation.
PERNAMBUCANO-NA (adj.) and noun, that which refers to the

State of Pernambuco, or a native of this state.
PRIVILEGIADA-DO, past part., privileged/(privilegiar. reg.).
PRODUTOR (adj. or noun) producing, producer, maker.
PROTEGIDO-DA (proteger, reg.) past part. protected.
QUER (NO BRASIL) SUER (EM RELAgA0 ETC.) either (in Brazil)

or (in relation, etc.).
RECIFENSE/S (adj. or noun) that which refers to Recife or

the natives of this city.
RECIPE /S (m..) reef.
RELIGIAO-OES (f.) religion.
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LicAo 60

APRESENTA00 DA GRAMATICA

NOTA: As respostas devem ser dadas nas formas
afirmativa e negativa nos exercicios 1,
2 e 3.

1 Joao conhece alguem no PentSgono, Pedro nao conhece
ninguem.

0 sr. conhece alguem no PentSgono?
Sim, sr., eu conheco alguem noPentlgono.
Nao, sr., eu nao conheco ninguem.

0 conhece alguem no Pentagono? etc.

2 Joao tem muitos livros de portugues.

0 sr. tem muitos livros de portugues?
Sim, sr., eu tenho muitos livros de portugues.
Ngo, sr., eu tenho alguns livros de portugues.

0 tem muitos livros de portugues?
Sim, sr., o tem muitos livros de portugues.
Nao, sr., o tem alguns livros de portugues.

3 HS alguma coisa que Joao nao entende em portugues.

HS alguma coisa Sue o sr. nao entende em portugues?
Sim, sr., ha alguma coisa que eu nao entendo em portugues.
Nao, sr., no ha nada que eu nao entenda em portugues.

Ha alguma coisa que o - nao entende em portugues?

4 Cada aluno tem o seu livro e outros materials escolares.

Cada aluno tem o seu livro (1Spis, caderno, chapeu, borracha,
lapiseira, cadeira)?

Cada turma tem a/s sua/s sala /s de aula?
Cada sala de aula tem a sua mobilia?

5 Joao e Jim vgm a Escola no carro de Pedro, mas cada qual
tem o seu carro.

0 e o vgm a Escola juntos?
Sim, sr., o e o vem I Escola juntos.
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Cada qual
Sin,

0 sr. e o
Sin,

Cada qual
Sim,
Sin,

tea o seu carro?
sr., cada pal ten o seu carro.

vela a Escola juntos?
sr., nos viaos it Escola juntos.
tea o seu carro?
sr., cada qual tea o seu carro.
sr., CADA UN DE NOS tea o seu carro.

Joio e Pedro li.:en a licio juntos nun livro, nas cadagnat' tea o seu livro.
0 e o lees a lido nun livro?Sim, sr., o e o lien a lidoCada qual tea o seu livro?

Sin, sr., cada qual ten o seu livro.0 sr. e o leen a lido nun livro?Sin, sr., nos leaps a lido num livro.Cada qual tea o seu livro?
Sin, sr., cada qual tea o seu livro.
Sin, sr., CADA um DE NOS tea o seu livro.
Joao e Pedro Horan na mesas rua, nas cada qualROM na sua casa.

num livro.

0 e o norm na nesna rua?Sin, sr., o e o norm na nesna rua.Elea norm na mesas casa?
Nio, sr., cada qual nora na sua casa.0 sr. e o sorsa na nes= rua?Sin, sr., nos noranos na mesas ma.0 sr. e o 111011111 na mesa* casa?
Nilo, sr., cada qual nora na sua casa.Nio, sr., CAUL UM DE NOS nom na sua casa.
Os Lara e os Silva form a Sio Francisco de carro,cads Mild no seu cars°.

0 e o ----- foray a Sio Francisco nun carro?Nio, sr., cada qual foi no seu carro.0 sr. e o form a Sio Francisco num carro?Nio, sr., cada qual foi no seu carro.
Nio, sr., CADA UM DE NOS FOI no seu carro.
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Um furriel di ao Coronel UM* informacio,
segundo a qual o inimigo dinaaiitou uma
ponte e que as instalacoes de suprimento
e de retirada estao bem na retaguarda.

8 Cel Ilais uma indicacio de defesa.
Cap Ou talvez este jam se afastando do alcance de

nossa artilharia.

9 Cel A possivel.
Cap Um prisioneiro disse que o comsndante ales

o General Labarcher.

10 Cel Isso a importante. Labarcher sempre se entrincheira.

Ouve -se o alto-falante informs: que catorze
divisOes esti° sendo reforladas com unidades
anti-carros.

11 Cel Reforcos....pe fato parece que Labarcber esti
se entrincheirando!



L. 60

9 0 sr. e o vio i cidade?

( Sim, sr., nos vamos 1 cidade.
( Sim, sr., a gente vai a cidade.

O sr. e o fazem compras no armazem?
O sr. e o almovun na cantina?
O sr. e o estudam portugues?
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0 general comandante informa um dos coroneis do seu estado-
maior que recebeu ordens,do Corpo para suas forsas cruzarem
um rio no dia seguinte, as cinco horas da madrugada. A
missao e estabelecer uma cabeca de ponte.

1 G Quero um calculo de informacio hoje as dezoito horas.
C Sim, meu General. Teremos tempo de obter as ultimas

informasOes.

2 G (apontando num mapa) Nos temos patruihas nesta area
inimiga?

C Sim, meu General. Nossas patruihas de reconhecimento
cruzaram o rio ontem.

3 G Otimo. (Nero saber se, o inimigo vai-nos deixar avansar
e entao contra-atacara, se vai defender o rio ou esta
montanha.

0 Coronel fala a um grupo de especialistas pedindo
para verificarem que.unidades estao na area do objetivo,,
que unidades nao estao na linha mas que o inimigo podera
usar, e que localizem os elementos de combatel 0
Coronel e um Capitio examinam fotografias da area
inimiga.

4 Cap (apontando numa fotografia) Sabemos que hi posisOes
de artilharia aqui.

Cel Isso pode ser defesa ou retirada.

Outra fotografia mostra o inimigo cavando trincheiras.

5 Cap Se o inimigo nao esta se entrincheirando, macacos me
comami

Cel Os fugitivos disseram que viram CC, e isso significa
at

6 Cap Talvez fosses canhOes notorizados anti-carros que se
parecem corn CC.

Cel E canhOes motorizados anti-carros indicam defesa.

7 Cap Os depOsitos de municio podem indicar defesa ou ataque.
Cel Mas estas trincheiras indicam defesa do rio.
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Um furriel di ao Coronel uma informacio,
segundo a qual o inimigo dinamitou uma
ponte e que as instalasOes de suprimento
e de retirada estao bem na retaguarda.

8 Cel Mais uma indicasio de defesa.
Cap Ou talvez este jam se afastando do alcance de

nossa artilharia.

9 Cel A possivel.
Cap Um prisioneiro disse que o comandante diles

o General Labarcher.

10 Cel Isso a importante. Labarcher sempre se entrincheira.

Ouve-se o alto-falante informar que catorze
divisOes estio sendo reforsadas com unidades
anti-carros.

11 Cel Reforcos ....De fato parece que Labarcher esti
se entrincheirandot
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1 Joio comprou vARros ARTIGC6 no armazem Como ovos,
pimenta.

O sr. comprou virios artigos no amazes?
O comprou virios artigos no armszem? etc.

(Zee artigos o sr. coaprou?

Joio trabalhou pars as VARIAS ARRAS do Exercitoa iniantar:La a Artillaria a Cava laria Than& Sos)
FTWRIPiria.

0 sr. trabalhou pars as virias areas do Exercito?
Sim, sr., eu trabalhei pars as virias areas do
Exercito.
Nio, Ir., en nio trabalhei pars as virias arenas
do Exercito.

O trabaihon pars as virias areas do ftercito? etc.

2 Pedro co rou LATAS VARIADAS (virlas) de ervilha,
ei ao c e cae c.

O sr. comprou latas variadas?
O coaprou latas variadas? etc.

Os soldados da Infantaria stir= con ARMS VARIADAS

metral
'torte ro.

O sr. stirs cos areas variadas (virias)?
O stirs con areas variadas (virias)?

Repetir corn diverso on diferente.

coax o uz 1 o uz metr a or uzis-a ores uz sea recuo me r a ors

3 Joio e Pedro trabalhampara o Exircito hi mnitosanos cada ual na sua es ecialldide.

0 sr. e o trabalham4 cads qual na sua especialidade?O e o trabalham, cads qual na sua especialidade?

Repetir corn cads um de aim. diles.
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4 A Companhia A cruzou o rio is quatro horas da
madru ada. A Cospanhla B PM/ 0 MESMOir is cinco
o ras da madrukada.

A que horas o sr. fez o mesmo?
A que horas o fez o mesmo? etc.

0 ca?itio nio mandou uma patruiha fazer o reco-
nhecimento do rio; ELE MESMO fez o reconhecimento.

O sr. mesmo fez o reconhecimento do rio?
O mesmo fez o reconhecimento do rio? etc.

O sr. e o mesmos fizeram o reconhecimento do rio?
Sim, sr., nos mesmos fizemos o reconhecimento do rio.

O e o mesmos fizeram o reconhecimento do rio?

0 capitio nio mandou o furriel telefonar
Companhia: MESMO telefonou.

O sr. mesmo telefonou?
0 mesmo telefonou? etc.

5 Joao comprou OUTRO CARROJ mas Pedro muuidou
pintar o seu. 0 carro de Pedro PICOtT ObTRO,
depois da pintura.

0 sr. comprou outro carro?
comprou outro carro? etc.

O seu carro ficou outro, depois da pintura?
O carro do ficou outro, depois da pintura? etc.

6 Nos vimos a Escola TOMS OS DIAS menos sabados
e domingos.

0 sr. vem a Escola todos os dias, menos sabados e
domingos?
O vem a Escola todos os dias, menos sabados e
domingos? etc.

N6s estudamos 0 DIA inteiroTo
de 8 as a horas na -Sala de aula e de mite em casa.

0 sr. esruda portugues o dia todo?
O estuda portugues o dia todo? etc.
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7 Joao estuda certos dias e descansa em outros.

O sr. estuda certos dias?
O estuda certos dias? etc.

0 relogio de Joao ESTA CERT% mas o de Pedro
nao esti.

que horas sio?
O relogio do esti certo?

, as bilbetes de ida e volts sio mais convenientes
do que os simples?
O esta certo?

1 o aviio e o meio mais rapido de transporte?O esta certo?
o Amazonas e o maior rio do Brasil?

O esti certo?
o Tejo e o rio mais importante de Portugal?

O esta certo?

8 Joao falou sabre a Amazonia mas como ele nao
sabe bem tal assuntocpresultado nao foi muito
bom.

O sr. sabe muito sabre tal assunto?
Sim, sr., eu sei muito sabre tal
Nao, sr., eu nao sei muito sabre

O sabe muito sabre tal assunto?

assunto.
tal assunto.
etc.

Pedro falou sabre fo uetes, Tal assunto
mul o in eressante.

O sr. sabe alguma coisa sabre tal assunto?
O sabe alguma coisa sabre tal assunto? etc.

9 Nota: 0 aluno responde as perguntas seguintes
substituindo o use de 0 SR. E
ou SE, por A GENTE.

Exemplo: 0 sr. e sua sra. falam portugues em casa?
A gente fala um pouco.

Porque o sr. e sua sra. vieram pelas estradas do sul?
O sr. e o 'Random lubrificar os seus carros regularnente?
0 sr. e o tem preferencia de local ao alugarem casas?
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0 sr. e
O sr. e
O sr. e
O que o
Come -se
Paga-se

0
0
0
sr. e o
bem nos
muito?

nram em casas mobiliadas?
tea saltos de borracha nos seus sapatos?

usam galochas quando chove?
dizem quando atenden o telefone?

restaurantes do Cais dos Pescadores?
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A PRODUVO DE INFORMAOES DE COMBATE

Na producio de informaciies de coabate diferentes armas

e secciies trabalham em conjunto, cads qual na sus especialidade

para obte rem os elementos essenciais de informacio.

0 Q.G. precisa um cilculo de informacio para saber quais

sio as possibilidades e intencOes do inimigo. Se iste vai

defender suas posicOes, se vai atacar, se vai-nos deixar

avancar e entio contra-atacar, ou se vai-se retirar.

Para obter respostas a essas pergurtas a P.A. faz um

boletim meteorologic° de (24) vinte e gusts° borax e ua

reconbecimento i vista das faros ininigas.

1 Na producio de infornacaes de combate as
diferentes arms e sec toes trabalham ea
conjunto?

2 Para que?
3 Para que o Q.G. precisa um cilculo de informacio?
4 0 que o Q.G. quer saber?
5 0 que faz o P,A.?

A Infantaria estabelece uma ride de contra-reconbecimento

e Elands patrulbas de diversos tipos observaren os movinentos

do adversirio. Os postos de escuta noturnos se with em

contato com a 2a. Seccio do E.M. (Estado Maior), relatando

quaisquer coisas que vejam de importincia militar.

6 0 que a Infantaria estabelece?
7 0 que a Infantaria manda observar?
8 Que eostos se mantes ea contato corn a 2a.

SeccaoAdo E.M.?
9 0 que eases postos relatam2
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Os postos de observacio procuram obter entre outras,

informacOes sabre a localizacio dos postos de comando, ins-

talacOes de suprimento e de retirada, o efetivo e o moral

das unidades inimigas,

Os grupos de combate localizam as unidades do inimigo

na zona do objetivo e ua organizacio, assim como as unidades

que nao estio na linha de frente, mas que poderio ser usadas.

10 Que informacaes os postos de observacio procuram
obter?

11 Qual é a importincia de se saber a localizacio
dum poste de comando inimigo?

12 E de instalagOes de suprimento e de retirada?
13 Qual e a importancLa de se saber o efetivo e o

moral das unidades inimigas?
14 0 que fazem os grupos de combate?

Os interrogadores de prisionoqros de guerra obtem tadvA

inforzaciies dos prisioneiros a cerca das reservas, do

equipanento e da linha principal de resistincia.

A seccio de contra-informacio interroga os fugitivos a

cerca das vilas e cidades, da profundidade dos rios, corren-

tes, vacs, margens e leitos, estradas e terreno em geral. Os

fugitivos auxiliam muito na obtencio de informaciies de combate,

poreme preciso cuidado pois podem ser espi6es. 0 tipo de

equipamento que os fugitivos ve'em na zona inimiga pode indicar

quaffs sio as intenciies do inimigo.

15 Que informtLciies 03 interrogadores de prisioneiros de
guerra obtem?

16 A cerca do que a seccio de contra-informacio
interroga os fugitivos?
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17 Qual 4 a importincia dessas informacaes?
18 Os fugitivos auxiliam na obtencio de informacOes

de conbate?
19 Porque 4 preciso,,cuid!do?
20 Como as informacoes sobre o equipamento inimigo podem

ajudar?

Os interpretes de fotografias localizam a disposicio

das tropas inimigas, das armas e das fortificaOes. Procuram

determinar em especial, se o adversirio tem covas-abrigos,

trincheiras, canhoes motorizados, velculos de diversos tipos

e depositos de municio. E indicio que o inimigo se prepara

para defesa, se nas fotografias duma certa area viem-se

pontes oinamitadas e trincheiras. As unidades blindadas

indicant preparativos para ataque, e as posicaes secundirias

bent na retaguarda indicam defesa ou retirada.

21 0 que fazem os interpretes de fotografias?
22 0 que,procuram determinar em especial?
23 Qual e a importancia dessas informaccIes?
24 Pontes dinamitadas e trincheiras sao indlcios do

que?
25 0 que as unidades blindadas indicam?
26 E as posiOes secundarias bent na retaguarda?

Ent fotografias tiradas de certa altura, os CC se con-

fundem comicanh5es motorizados, e e importante determinar

ao certo qual dessas armas o adversirio tem, pois cads uma

delas indica um piano de acio diferente.

A seccio de tradutores examina os documentos capturados

e procura determinar o tipo de suprimento e o moral do inimigo.

Se o inimigo recebe reforcos, pode ser que esteja se entrin-

cheirando. Niesmo os membros do comando podem indicar futuras
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awes. Certos oficiais que nunca se rendem, ao assumirem o

comando du ma unidade, tentam influenciar os resultados do

combate de acardo com as suas tendgncias pessoais.

27 Em fotografias tiradas de certa altura, o que
acontece com os CC.?

28 Porque e importante determinar ao certo se sib
CC ou canhoes motorizados?

29 0 que faz a secsio de tradutores de documentos?
30 0 que pole ser que o inimigo esteja fazendo, se

recebe reforcos?
31 Os membros do alto-comando podem indicar futuras

acne s?
32 Certos oficiais que nunca se rendem, o que fazem

ao assumi rem o comando?

33 Que arenas trabalham em con junto para obter as
informas5es de combate?

34 0 que e um cilculo de informasio?
35 Para um-cilculo de informasio ser completo que

informasaes deve ter?
36 Como a Infantaria estabelece uma rgde de contra-

reconhecimento?
37 Como os postos de escuta noturnos se mantem em contato

comoE.M.?
38 Como 03 grupos de combate localizam as unidades do

inimigo?
39 Porque a importante se saber, se ha vilas na area

inimiga?
40 Porque a importante se saber a profundidade dos rios?
41 E as correntes?
42 E importante se saber se hi vaus num rio? Porque?
43 E o tips, de margens e leito do rio?
44 Porque e importante se saber, se hi estradas numa

determinada area inimiga?
45 L importante se saber o tipo de terreno? Porque?
46 Qual e a intensio do inimigo, se tern covas-abrigos,

trincheiras, canhoes motorizados e depositos de
munisio?
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IWO

ADJETIVOS INDEFINIDOS

1 ALGUM* - someone, somebody, anyone
ALGU1 (-gumat-guns, -gumas) - some, any, a fey, several
ALMA ccasA* - something, anything
CADA - each, every
CADA QUAL* - everyone, each one
CADA UM (UMA) * - each one, everyone
CERTO (-A, -OS, -AS) - a certain, certain
DIFERENTE - different
DIVERSO (-A. -OS, -AS) - diverse, different
MESMO (-A, -C6, -AS) - same

(Words marked with an asterisk are pronouns only. The rest
may be either pronouns or adjectives.)

ALGUgM, CADA, CADA QUAL, and TUDO are invariable in form.

The indefinite article is not used with CERTO - a certain,
nor with TAL - such a.

The impersonal A GENTE, corresponding to English one, we, is
very common in colloquial language. However, it is rarely
used in literary or elevated style.

A ente espera uma coisa, e o resultado a diferente.
One expects one thing, and the result is different.

Nos esperamos uma coisa, e o resultado a diferente.
We expect one thing, and the result is different.

Espera-se uma coisa, e o resultado a diferente.
One thing is expected, and the result is different.

2 The indefinite adjectives usually precede the words they
modify but they may follow for emphasis. However, the
following lose their indefinite meaning when they follow the
"ord they relate to:

BEFORE AFTER

CERTO certain, particular; pl. some certain, sure of
oneself

DIFERENTE another; pl. some, several unusual; pl.
miscellaneousALGUM some, any, a few, several not a single one,
no (noun) at all
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L. 60

DIVERSO another; pl. some, several pl. varied,
miscellaneous

MESMO same self

ourRo other, another changed

TODO each, every, all whole

VARIOS several, some miscellaneous

Note: variados, is more common than vARros
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(SE) AFASTANDO (afastar-se, reg.) - reflexive form, getting
(themselves) away (from).

ASSUMIREM (assumir, reg.) - personal infinitive, you, they
take over.

AUXILIAM (auxiliar, reg.) - present indicative, you, he helps.
A VISTA - on sight.
BEM (NA RETAGUARDA) - away to the rear guard.
CALCULO DE INFORMAcA0 (m) - intelligence estimate.
(SE) CONFUNDEM (confundir, reg.) - passive voice, are confused.

Os CC e os canhoes motorizados se confundem.
The tanks and the self-propelled guns are one.

CCNTRA-INFORMAcK0 - counter-intellingence.
CORRELATES (f) - currents; iron chains.
DE FATO - in fact, really.
DEPoSITOS DE muNmako (m) - ammunition dumps.
DINAMITADAS (dinaaitar, reg.) - past participle used as an

adjective, dynamited, blown up.
DisposicAo (f) - layout, arrangement; disposition.
EFETIVO (m) - numerical strength.
EM CONJUNTO - together, as a whole.
ESTABELECE (estabelecer, reg.) - present indicative, you, he

establishes, secures.
PUGITIVOS (m) - fugitive, runaway.
PURRIEL (m) - company clerk (military).
INDfCIO (m) - indication, sign, mark; clue; trace.
INFLUENCIAR (reg.) - to influence.
INSTALAOES DE SUPRIMENTO (f) - supply installations,
INTENOES, (INTE/00)(f) - intentions.
INTtRPRETES (m f) - interpreters.
LEITOS (m) - river bed; bedstead; cot, bunk.
LINHA PRINCIPAL DE RESISTENCIA (f) - main line of resistance.
LOCALIZEM (localizar, reg.) - present subjunctive, you, they locate.
MACACOS ME COMAM - idiomatic expression equivalent to I.11 eat

my hat (I hope monkeys eat me).
MADRUGADA (f) - daybreak.
MAMA (patruihas) (mandar, reg.) - you, he sends out (patrols).
MORAL (m) -morale (f) morals.
OBTEN00 (f) - obtainment, acquisition.
PESSOAIS, PESSOAL - personal.
POSSIBILIDADES (f) - potentialities; possibilities.
PROFUNDIDADE (f) - depth.
RELATANDO (relatar, reg.) - present participle, reporting,

giving an account of.

131



L. 60

(SE) RENDEM (render-se, reg.) - you,
themselves.

SEGUNDA (2a.) SECOO DO E.M. (Estado
SEGUNDO 0 QUAL - according to which.
TENDENCIAS (f.) - tendencies.
TERRENO () - terrain.
TRADUTORES (m) - translators.
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Fr F1

APEEPENT4cA0 DA GRAVATICA

1 Joao 4 mais alto (do) gue Pedro.

O sr. 4 mais alto (dc) que o
O ----- 4 mais alto (do) cue o sr.? etc.

Re* etir corn forte, (um hornem) ocupado, feliz.

Joqc 4 menos alto (dc) aue Fedro.

O sr. 4 menos alto (do) que o
O 4 menos alto (do) que c sr.? etc.

Repetir cum .teurntidofelizfoirnem.
2 0 carro de Jo yo 4 mais novo (do) aue o (carrc) de Pedro.

seu carro 4 mais novo (do) que o (carro) do -----?
O carro do ----- 4 mais novo (do) aue o (carro) do sr.? etc.

Repetir corn menos comum -_sado.

3 Os sapatos de Joao estio mais folgados (do) que os de Pedro.

Os seus sapatos estic mais folgados (do) que os do -
Os sapetos do ----- estgo mais folgados (do) cue os do sr.? etc.

Repetir corn menos apertados.

4 0 clima de Monterey 4 mais agradivel (do) que o de New York.

O clima de sua cidade natal 4 mais agrad4vel (do) oue o de Monterey?
0 clima da cidade natal do -- 4 mais agrad4vel (do) que o de
Monterey? etc.

5 0 clima de Monterey 4 melhor (do) que o de sua cidade natal?

O clingy da cidade natal do ----- 4 melhor (do) que o de Monterey?
etc.

Rup.tir corn pior.

6 G trIfego de Monterey 4 major ou menor (do) cue o de sua cidade
natal?

O trgfego de Monterey 4 major ou mtnor (do) Tip c da cidade natal
do ? etc.

Repetir corn melhor e pior.



7 Os

de

Os
da

onibus (autocarros) de Monterey andam mais cheios (do) aue os
sua cidade natal?

Onibus (autocarros) de Monterey andam mais cheios (do) que os
cidade natal do -----? etc.

Repetir com bondes (el4tricos), menos cheios.

8 0 museu Smithsonian 4 maior (do) que
Francisco?

0 museu Smithsonian 4 menor (do) que
Francisco?

o museu Young de Sio

o museu Young de Sao

Os museus de sua ciaade natal sio maiores ou menores (do) que o
museu
Os museus da cidade natal do go maiores ou menores (do) que
o museu -----? etc.

9 0 sr. estudou mais de 20 lickies por semana?
0 estudou mais de 20 lig5es por semana? etc.

O sr. estudou menos de 1'.) lig5es por m6s?
O estudou menos de 10 licaes por m6s? etc.

DIALOG°

Uhitenente das fOrcas blindadas responde perguntas, que um capitao
de um pais aliado faz sabre o use de diferentes armas.

1 C Quanto pesa o (M60) eme sessenta?
(52 ton) cinquenta e duas toneladas.

2 C Como 4 que pesa se; (52 ton) cinquenta e duas toneladas?
T Muitas pecas go feitas de aluminio.

3 C De quantos homens 4 a equipagem?
T A equipagem 4 de quatro homens.

4 C Oval 4 a velocidade aproximada?
T (50 Km.) cinquenta quiltmetros por Nora.

Vendo umas armas antiearros de =bate

5 C Este 6 o engenho lancafoguetes, no 4?
T Sim, sr., geralmente chamado "bazooka".

6 C Quaffs go as posig5es de se atirar?
T Em p4, sentado e deitado de brugos.
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T

7 C Cue tipo de granada 4 esta aqui?
T Granada de fuzil contra carro.

8 C E comp se atira?
T Adapta-se 6.-te tub() no fuzil.

9 C Pode-se atirar verticalmente?
sr., as contra couraca o tiro nao 4 muito acurado.

10 C nue parte do carro se deve atingir?
T Procura-se atingir a lagarta Para inutilizar o carro.

E1ERCICIOS DA GRAMATICA

1 ntaria de Joao g mais acurada do ue a ntaria de Pedro.

A sua pontaria 4 mais acurada do que a pontaria do -----?
A pontaria do -----inraisacurada do que a pontaria do sr.? etc.

Repetir corn mans acurada.

2 A antaria de Joao 4 melbor do oue a ntaria de Pedro.

A sua pontaria 4 mentor do que a pontaria do -----?
A pontaria do ---=-3761hor do que a pontaria do sr.? etc.

Repetir cam Eicz.

3 A arma cam que Joao atira 4 maior do gue a arma de Pedro.

A sua arena 4 maior do que a arma do -----?
A arma do ---:=7-maiar do que a arma do sr.? etc.

Repetir coin menor.

4 0 carro de Joao 4 mais conhecido do oue o carro de Pedro.

0 seu carro 6 mnis oonhecido do que o carro do -----?
0 carro do mais conhecido do que o carro do sr.? etc.

Repetir cam memos conhecido.

11
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5 0 carro de Pedro 4 mais seuro cbmeoIePedro.

O seu carro 4 mais seguro do que o carro do -----?
O carro do 4 mais segurc do que o carro do sr.? etc.

Repetir com menos seguro.

6 A carroceria do carro de Jeh:o 4 mais forte do due a do de Pedro,

A carroceria do seu carro 4 mais forte do que a do carro do -----?
A carroceria do can't db ----- 4 mais forte do que a do seu carro?
etc.

Repetir com menos forte.

7 0 campo de tiro de um CC 4 mais limitado do que o de uma peca de
artilharia?

O campo de tiro de um CC 6 menos limitado do que o de uma pep de
artilhiria?

O campo de tiro de um CC 4 mais limitado do cue o de uma pistola?
(fuzil) (metralhadora) (obuzeiro) (morteiro)?

O campo de tiro de um CC 4 menos limitado do que o de uma pistola
(fuzil) (metralhadora) (obuzeiro) ( morteiro)?

8 0 alcance de uma pistola 6 maior do que o de um fuzil
(metralhadora) (obuzeiro) 77.Wieiro)?

O alcance de um fuzil 4 menor do que o de una pistola
(metralhadora) (obuzeiro) ( morteiro)?

O alcance de uma metralhadora 4 major do que o de um fuzil
(pistola) (obuzeiro de 105mm) Tmorteiro)?

O alcance de um obuzeiro 4 menor da que o de una metralhadora
(fuzil) (pistola)?

9 A boca do fuzil automgtico Browning, de calibre .30 6 maior cu
menor que a de uma pistola (metralhadora) (obuzeiro) (morteiro)?

bcca da metralhadora Browning, de calibre .30 4 m? for menor
a de um fuzil (pistola) (obuzeiro) (mort6irt:)?

A boca de um obuzeiro 4 major ou menor que a de uma pistola
(fuzil) (metralhadora) (morteiro)?

4
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A Boca de ma Norte/ft a r ou senor que a de uma pistola

[1

(fuzil) (metraihadora) (Obuseirol?

10 A courage de um CC 4 mais ssa quo a de uma viaturaiblindada de
transporte de pessoal.

A courage de ums viatura blindada de transporte de pessoal 4 mem
fipoem; quo a de um CC?

A courage de um CC 1460 4 mais crossaou =nos firossa que a de uma
viatura meia lagarta?

11 0 CC M64mais pesado que uma viatura blindada de transports de pessoal?
0 CC M60 4 mans pesado que o M52 con obuzeiro de 105mm?

1 '

J

12 0 cony& de um CC 4 maior ou am nor que o de um navio?

LSITURA

0 CARRO DE 03MATE

Vejamos as earacteristicas principal.. do 1160, um doe 41tImos

modglos de CC usados pelos EE.UU. Pesa (52 top) cinquenta e duets

toneladas e tem uma equipages de cigar° homene. Seu armament° 4 cone.

tituido de um canao de calibre (.50) cinquenta e uma metralhadora de

calibre (.30) trinta, al4m de um canhio principal de (105mm) cento e cinco

milimetros.

1 Oval 4 um dos iltimos modOlos de CC usados pelos BEAU.?
2 Quarto Pesa o M60?
3 Ouantos homens tem a sua equipagem?
4 De que 4 constituido seu armamento?

Tem um motor diesel de (750 HP) setecentos e cinquenta agi pa

ou cavalos vapor, uma velocidade aproxinada de (501%) cinquenta

quilametros por Nora e uma autonomic de (400 a 420 Km) quatrocentos a

quatrocentos e vinte quil8metros. Conseguiu-se grande economia de

peso em sua construggo usando-se (150) cento e cinquenta pegs.e de aluninio.



5 De quantos agg p4 4 o motor do M60?
6 Qual 4 a velocidade aproximada?
7 Oual 4 a autonomia?
8 Como se conseguiu economia de pgso na construcgo do F60?

Em um CC hg as seguintes partes principals: a carroceria, o

motor, as lagartas, a tOrre, o cones, a janela de visada, a

abertura superior, o armament° e a couraca.

0 cammo de tiro de um CC 4 muito limitado. Do interior de um

carro, s6 se pode ver a mais de 20 jardas. Area que ngo se pode ver,

dg-se o nome de per metro morto, isto 4, a area circular na qual c

inimigo pode aproximar-se do carro sem ser visto ou ferido.

0 fogc do CC 4 acurado devido a alga teleschica.

9 Quais sgo as partes principals dum CC?
10 0 campo de tiro dum CC 4 muito grandc?
11 Do interior dum CC pode ver-se a menos de 2C jardas?
12 Oue nome se dg a essa Area?
13 0 inimigc pode aproximar-se do carro sem ser vista ou ferido?
14 Devido a que, o fogo do CC 4 acurado?

Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemges usaram m4todos

esreciais para atacarem as fOcas blindadas russas. Eles se abrigavarn

em trincheiras, covas-abrigos e carros inutilizados. Esperavam os

CC se aproximarem e entgo lancavam minas em cima e em baixo do carrc,

na janela de visada e nas lagartas. Improvisaram minas incendigrias

unindo duas minas com um cordgo oue se prendia ao canhgo do carro.

Lancavam granadas de fumaca na tOrre. Estas sufocavam e cegavam os

russos que eram obrigados a sair do carro.

15 Nand° os alemges usaram m4todos especiais para atacarem as
ftrcas blindadas russas?

16 Onde 6ies se abrigavam?
17 0 cue eles esperavam?

6



18 Onde eles lancavam minas?
19 Como ].es improvisaram minas incendi4rias?20 Onde o oordao se prendia?
21 Onde 'nes lancavam granadas de fumaca?22 0 cue acontecia com os russos?
23 Eles eram obrigados a sair do carro?

Chegando been perto dos carros, os alem5es lancavam explosivos
amarrados a latas de gasolina e embrulhados em pano ou em borracha
para no P.scorregarem do conv4s.

Atiravam granadas por meio de um
tubo adaptado la boca dos fuzis ou por meio de uma pistola lanca
granadas. Atiravam oom peauenos canhaes de Neil manejo, com a
"bazooka" ou engenho lancafoguetes, que 4 a arma contra carro mais
con}-ecida de todas.

24 Os alemies lancavam explosives, ouando estavan longe doscarros?
25 A c,le eram amarrados os explosivos?26 !Tr) rlue os explosivos e as latas eram embrulhados?27 Fcrque os explosivos e as latas ram embrulhados em pano ouem borracha?
28 0 que era adaptado a boca dos fuzis para atirarem granadas?29 0 que tambem usavam para atirar granadas?30 Os oequenos canh5es eram de ficil manejo?31 "hial 4 a arma contra carro mais conhecida de tOdas?

Usando cobertura na estrada, um soldado alenao puxava um cordao
de minas. Ouando o carro passava por aim: das rims, ,tas explodiam
e inutilizavam o carro. Em combste, um CC esti inutilizado, ouando
as lagartas sqo destruidas. 0 metodo mais seguro de defender uma
posick ccntra CC 4 f3zer um campo de minas.

32 Usando cobertura na estrada, o clue o soldado alemgo puxava?33 0 que acontecia, quando o carro passava por cima das minas?34 0 que acontece com o carro, quando as lagart-ls sio destruidasem comb-.t e?
35 Oual 4 o metodo iris seguro de defender unn. po-icao contra

7



L. (1

36 0 sr. sabe de quantos agg pe 4 o motor do seu carro?

37 Pode ver-se a menos de 20 jardas desta janela?

38 Pode verse a mais de 20 jardas desta janela?

Vocabulirio adicional

ACIDENTES DO nRRENO (m) - terrain features

DIMINUIR - to diminish

EFICACIA (f) - effectiveness

Os acidentes do terreno diminuem a eficgcia e o alcance do armamento.

ALCANCE MAXIMO (m) - maximum range

ANIQUILADOS h ')UEIMA ROUFA - shot (annihilated) at Point blank

range

ESCONDIDOS - hidden

PERFURAR - to perforate

PODER DE CHOOUE (m) - impact, power of impact

POTENCI1 DE FOGO (f) - fire power

NOT AS GRAVATICAIS ,t*

GRAU OOMPARATIVO DE SUPERIORIDADE E
DE INFERIORIDADE DO ADJETIVO

The comparison with adjectives may be one of superiority or inferority,

Superiority (more ....than) and Inferiority (less. than):

I Followed by a clause:
mais.... (do) que and menos.... (do) que

Comprei mais livros (do) que Ple.
I bought more books than he did.

Ele comeu menos (do) que ela.
He ate less than she did.

8
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Note the use of do before me is optional.

2 Followed by a numeral, if the idea is to compare figures;
mats de and menos de

Estudamos mats de 20 lic5es.
We've studied more than 20 les6ons.

Esperamos menos de uma hora.
We waited less than one hour.

3 The following adjectives have special forms for the Comparative ofSuperiority:

bom, boa, bons, boas
ruim, ruins

mau, ml maus, mis
grande, grandes
pequeno/s, pequena/s
muito/s, muita/s
pouco/s, pouca/s

good melhor, melhores better

bad

large, big,great
small, little
many, much
little, few

pior, piores
maior, maiores
menor, menores
mais
menos

worse
greater
smaller
more

less, fewer

0 soalho da sala de visita 4 melhor (do) que o (soalho) da salade jantar.

The floor of the living room is better than the floor of thedining room.

Soalho may be repeated in the second clause, but usually 0 is
sufficient (similar to the one in English).

Meu carro 4 pior (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).

0 porqo da minha casa menor (do) que o da cn.sa de Maria.
The basement of my house is smaller than the basement ofMary's house.

.Hgmais bustos no saguio.do museu (do) que no meu saguao.There are more busts in the hall of the museum than in my hail.

Vieram menos visitantes hoje (do) que ontem.
Less visitors came today than yesterday.

9



VOCABULARIO

ABERTURA SUPERIOR (f) - porthole.
(SE) ABRIGAIMM (abrigar-se, reg.) - imperfect, you, they found

shelter, sheltered themselves.
ACURADO - accurate.
AWFTA-SE (adaptar-se, reg.) - passive voice, is adapted.

ALC1 TELESCOFICA (f) - telescopic sight.
AMA.RRADO (amarrar, reg.) - past participle, tied, bound, fasten to.

ARMAMENTO (m) - armament.
AUTONOMIA - autonomy.
BOCA (f) - muzzle; mouth.
CAMPO DE TIRO (m) - field of fire.
C1RROCERIA - body (of a vehicle).

CEGAW, (cegar, reg.) - imperfect, blinded; dazzled.
CONDIQOES 'DEUS (f) - ideal conditions.
COWES (m) - deck, conveses - decks.
COURAgA (f) - armor-plate.
EMBRULHADO (embrulhar, reg.) - past participle, wrapped up.

EWIPAGEM (f) - crew (tank).
ESCORREGAR - to slide, glide, slip.
FORgAS BLINDADAS (f) - Armored Command.
GROSSURA (f) - thickness.
GUERRA (f) - war.
IMPROVISARAM (improvisar, reg.) - preterit, you, they improvised.

INCENDIARIAS - incendiary.
JANELA DE VISADA (f) - vision slit.
LAGkRTAS (f) - racks, (tank, tractor, etc.); caterpillar.

MAIS CONHECIDA ( a arena) - best known (weapon).

MANEJO (m) - handling, manipulation.
MODELOS (m) - models.
PEgAS (f) - parts.
FERINETRO MORTO (m) - dead space.

PISTOLA (f) -
(SE) PRENDIk (prender-se, reg.) - passive voice, got caught,

entangled.
PUMA (puxar, reg.) - imperfect, you, he pulled.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (a) - Second World War

SEGURO (adj., irreg. past participle of segurar) - safe, free from

danger; secure.
SUFOCAVAM (sufocar, reg.) - imperfect, you, they suffocated.

TORRE (f) - turret, tower.
TUBO (m) - tube.
UNINDO (unir, reg.) - present participle, linking; uniting; joining.

VEJAMOS - let us see.
VERTICALMENTE - vertically.
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LIVTO t2

AFRrSENTA00 DA GRAMATICA

1 Exercicio prAtico com objetos (14pis, livro, borracha, etc.)
Para determinar: o major, o menor, o melhor, o pior, o mais
curto (c menos comprido), o mais velho, o mais novo (o menos velho).

2 Joqo 4 o qlunc rais alto da sala.

nuem 4 o aluno mais alto da sala, o sr. ou o 9

Eu soa o aluno mais alto da sala.
0 4 o aluno mais alto da sala? etc.

^uem 4 o mais alto, o ou o
0 ----- 4 o mais alto.

Fedro 4 o aluno mais baixo sala.

Qum e o aluno mai3 baixo da sala, o sr. ou o
Eu sou o mais baixo da sala.
0 ----- e o ^jai baixo.

Joio 4 o aluno rais magro da sala.

nuem 4 o mais magro, o sr. ou o
Eu sou o mais n gro.
0 ----- e o mais magro? etc.

Ouem 4 o mais magro, o ou o
0 4 o mais magro.

Repetir com gordo, forte, fraco, velho.

3 Nova Iorque 4 a major cidade dcs EE.UU.

'dual 4 a major cidade do Brasil?
Nal 4 a raior cidade de Portugal?
nual 4 a maicr cidade do Mexico?

Dual 4 a cidade mais velha dos EE.UU?
nual 4 a canital mais velha do Brasil, Bahia, Rio de Janeiro ou
Brasilia?
nual 4 a mais nova?

nual 4 a mais bonita, Nova Icrque cu Sio Francisco?
nual 6 a menos bonita, Nova Iorque ou Pittsburg?
Oual 4 a mais limpa, Nova Iorque ou Sio Francisco?
nual 6 a mais suja, o Rio de Janeiro ou Brasilia?

11



L. E2
4 C2EgalLshalaniza io das Hac6es Unidas (014U) o

predio CiEysler_e o pre lo 2mire State (...stado
Imperial) sao altos.

Qual e o mais alto, o predio Chrysler ou o da CHU?
Qual e o mais alto, o predio 3stado Imperial ou o Chrysler?

O predio da ONU 4 muito alto?
O predio da CIIU e altissimo?
O pridio Chrysler e altissimo?
C predio 3stado Imperial 4 altlssino?

Qual 4 o nais alto de todos?

DIALOGO

1. Voce .rode -me dizer onde 4 a base aerea?
2. Sim senhor. Siga esta estraea que vai dar

3 Voce sabe se 4 preciso,ter passe para entrar?
4 Acho que nao. flas ter que parar no posto da policia

para pedir autorizacao.

5 Hio sabia que era proibido entrar numa base nilitar!
6 2ois, agora, fica sabendo que as bases militares,

geralmente, sao vedadas ao publico...

7 2orque erolbem a entrada /ivre-ao miblico%
8 Por :azoes de trafego, seguranca e de segredo militar.

9 De que consiste um base aerea?
10 Consiate, essencialmente, de uma ou mais pistas, de

urea torre de controle e de um terminal.

11 Quer dizer que nuna base grande muitos outros predios?
12 Oim. Huila base grade nio falta nada - e una verdadeira

cidacle.

12
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3X21 CfCI03 DA (71:2JOAiICA

1 33:ercicio nr tico con ob'etos '-ravuras nara deterninar:

O nais (menos) amarelo, azul, verde, branco, preto,
pernelho-

(nste objeto) 4 o mais amarelo? etc.

Con rieneros alimenticios:

O nais (menos) fresco, frito, assado, gostoso, forte,
fraco, gel ado, quente, frio e bon, nau.

(A: to file) 4 o rnais fresco? etc.

Corr acidentes do terreno como rios, nontanhas,
oceanos ou estradas ontes nredios etc; usando
extrenanente excessivamente e a termina ao SSIEO:

grande, pequeno, curto, estreito; alto, longe, perto,
novo, velho, escuro, claro, espacoso, quente, frio,
belo.

C rio M.° a extrenameate longo?
O rio ililo e longuissino?

A loz do rio Anazonas 4 estrenamente larga?
A foz c:o rio Amazonas e larguissina?

O cliaa da AmazOnia a excessivamente quente?
O clina da Amazonia e quentissimo? etc.

2 A Day Bridge (?onte da Baia) nede 22.720 nes de
coonrimento.
A Golden Gate ( 2ontio dourado) nede 3.50C Des de
co:x:sri:3ento.

13



A Ponte da Baia 4 mais comprida de a ponte Pontgo Dourado?
Qual 6 a mais comprida?
A Ponte da Baia 4 extremamente comprida?
A Ponte da Baia 4 compridissima?

Os dois vgos (spans) maiores da Fonte da Baia medem 4.620
s cada. 0 vgo da PonfoDouradc mede 4.200 p4s .

Os vgos da Ponte da Bala sao maiores que os da Dourado?
Que ponte tem os maiores vlos?
Os vacs da Ponte da Baia sac) extremamente compridos?
Os vans da Ponte da Bala sgo compridissimos?

3 0 Monte McKinley mede 20.00 "s de altura. o Monte Whitney
mede 14.495 e o Pico Longs mede 14.255.

O Monte McKinley g tgo alto comp o Monte Aitney?
O Monte Whitney 4 tao alto como o Pico Longs.

O Monte McKinley 4 mais alto que o Whitney?
O Monte Whitney 4 mats alto que o Longs?

qual 4 o mais alto?

O Monte McKinley 6 extremamente alto?
O Monte Whitney a extremamente alto?
O Pico Longs 4 extremamente alto?

O Monte McKinley 4 altissimo?
O Monte Whitney 4 altissimo?
O Pico Longs 4 altissimo?

0 Death Valley (Vale da Morte) 4 o vale mais baixo dos TEE.W.

O Vale de Carmel 4 mais baixo oue o centro da cidade de Carmel?
O Vale de Carmel 4 mais baixo que o Vale da Morte?

O Vale da Norte 4 mais baixo que o Vale de Carmel?
Qual 6 o mais baixo, o Vale de Carmel, o de San Fernando ou o
da Morte?
O Vale da Norte 4 extremamente baixo?
O baixissimo?

0L Lago Supe,ior 4 major que o Eichic:an. 0 Lago Michigan
4 major que o Ontario.

O Lago Superior 4 tgo grande ocmo o Michigan?
O Lago Michigan 4 tgo grande corno c Ontario?

14
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Qual 4 o naior de todos?

0 Laic) Superior 4 extremanente grande?
0 La3o Superior 4 grandissimo (enozme)?

A ;strata de Roda em C6 4 mais lon-Ya ue a 101.

A 3strada de aodagem 66 4 tio Tonga corn a 101?

Qual 4 a nais Tonga?

A strata de ::odagen E6 a extremaTlente longs?
A 3sfrada de aodagem E6 e longuissiva?

121M: A

UE A2a0PMTC

Um aeroporto e un lugar, onde os aviaes chegam e saes.

Tanto os avioes civis cono os militares, os avioes de passa-

ezeiros cono os de carga, avioes a jato cono os teco-tecos

fazer uso de aezonortos para decolar e aterrissar.

Nun ael-oporto encontrari -se pistas grandes para aeronaves

de quatro e seis notores, pistas nenores paza avioes pequenos,

predios Co adidnistracio, tarre de cont:Ole e hangares.

1 C que e un aeroporto ou aer&roEo?
2 Tarito os avioes civis cono os nilitares fazem uso de

a2ro-)ortos?
3 Cs avioes de ?)assageiros fazes uso cc aeroportos paraCecolar?
4 Cs avioes de carga e os avioes a jato fazeL uso dosaer000rtos para aterrissar?
5 Cs teco-tecos fazem uso dos aez000rtos para decolare ater;:issar?
6 que pistas se encontran nun:: aeropolto?
7 Ls aeronaves de quatro e seis nocores decolam daspistas ;:aides?
0 Cs avioes- pecrenos ater rissar, 7istls menozes?Que oradlos se encontran nua aerono:L-:

15
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No predio de administraggo hg aggncias de linhas a4reas, salas de

espera, rectaurante, bar, balc6es, onde podem-se comprar cartaes-

pcstais, revistas, jornais, sanduiches e tomar refrgscos.

Nas aggncias de linhas a4reas hd alguns empregados para atender

os passageiros, receber e pesar a bagagem, e cutros para ver que es

avi6es recebam o cuidado e atenggo que precisam.

10 0 que hg no predic de administracgo?
11 Onde os passageiros obtgm informagaes sebre linhas a4reas?
12 Onde os passageiros esperam a chegada e saida dos avi5es?
13 Onde os passageiros podem fazer refeic5es?
14 Onde os passageiros podem beber alpine coisa?
15 Onde os passageiros podem comprar cart5es-postais, revistas,

etc.?

16 Onde os Passageiros podem tomar refrgscos?
17 0 que fazem alguns empregados nas aggncias de linhas a4reas?
18 0 que fazem outros empregados nas aggncias de linhas a4reas?

A t6rre de contrale 4 matissi= importante para o trgfego a4reo.

Nela controlam-se os v8os; transmitem-se as condigOes do tempo e dio-

se as informacaes necessgrias para uma decolagem ou aterrissagem

segura. 0 hangar 4 a garagem ou a cficina de consgrtos do avigo.

Ngle os mecanicos substituem as Degas quebradas cu gastas pelo uso.

19 Pcroue a t8rre de contrOle 4 muitissimo importante?
20 0 que se controla na t8rre de contrOle?
21 0 que se transmite da Varre de contr8le?
22 ^lie informaqoes se dgo da tOrre de oontr8le?
23 0 que 4 o hangar?
24 0 que fazem os mecgnicos?
25 Os mecgnicos substituem as pecas quebradas?
26 Os wecinicos substituem as pegas gastas pelo uso?

Nos aeroportos encontram-se muitos instruaentos usados na navegacgo

afrea, como a biruta que !rostra de que direggo o vento supra, o radio

aue mantem em contato a tOrre e o o radar que controla o trifego

a4reo. Ouando a visibilidade zero, o radar orienta o avigo na

16
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aterrissagem. 0 pluviOmetro mede a chuva que cal em certc lugar, em

determinado tempo e o anemOmetro mede a velocidade ou a 'Oro dos entos.

27 Para que se usam os instrumentos que se encontram nos
aeroportos?

28 Para que se usa a biruta?
29 Para flue se usa c radio?
30 Para que se usa o radar?
31 ouando a visibilidade 4 zero, cue instrumento orienta o

aviao na aterrissagem?
32 Para que se usa o pluviOmetro?
33 Para clue se usa o anemametro?

UM AVIA0

Um avigo comp5em-se das seguintes partes principals: a fuselagem,

o motor, a cabin, a cauda, as asas, a h4lice, os lees de direcao e

profundidade e o trem de aterrissagem.

Na cibina o pilOto dirige o avtIo. A navegacao dos avi5es

maicres auxiliada por um co- pilots e um rgdiotelegrafista.

Na fuselagem de um aviao de passageiros encontram-se um compartimento

com poltronas, um compartimento de hagagem, gabinetes sanitgrios e

uma cnpa de onde a aeromoca serve refeic5es e bebidas.

3i De que cartes principals um avigo se comp5e?
35 De onde o pileto dirige c avigo?
36 ^uem auxilia a nawgacao dos avi5es maicres?
37 Que compartirnentos se encontram num avigo de passageiros?38 Onde via jam cs passageircs?
39 Onde viaja a bagagem?

De onde a aeromoca s,,rve refeic5es e bAidas?

Exercitar durante a hcra de recapitulaclo:

17
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0 TEMPO

As condicges do tempo sao muito importantes para a aterrissagem

e decolagem dos aviges. Usam-se cs seguintes termcs nao s5 en 1Propertcs

mas acerca das condicges do tempo em geral.

1 0 c4u est4 nublado, quando h4 nuvens altas as quais cobrern c
sol e geralmente indicam chuva.

2 Os relgmpagcs e trovges tambem sac) sinais de chuva on
tempestade.

3 A geada nas pistas pode causar derrapavm.

4 0 granizo ou chuva de pedra sao perigosos quando muito
fortes.

5 0 nevoeiro 4, talvez, a condicio atmosferica que constitue
o maior perigo para a navegacao area.

6 0 vento 4 de importgncia capital para a navegacao a5rea.

7 A t6rre de contrOle transmite acs aviges as condicaes do vcntc.
E importante c pinto saber se o ventc 4 de proa, de popa
cu lateral para dirigir o aviao durante as aterrissauns ou
decolagens.

Verificar se as frases seguintes sap faisas ou verdadeiras:

)

( )

1 Dizemos one o c411 est4 nublado, quando nac h4 nuvens.
2 Os relgmpagos e trov6es sao sinais de tmoestade.
3 Os fazendeiros gostam, quando a geada se forma nos campos de

alface.

4 Ouando h1 nevoeiro forte sabre um aercrorto, acendem-se
as luzes para os pintos dos avi3es verem melhor.

5 Vents relamvagos no c4u, nas manhao claras de primavera,
quando o c4u nac tom nuvens.

6 Granizo 4 uma chuva de gelo.
7 A mlhor ocasilo para um aviao decolar 4 quando o vento

est4 fortissimo.
8 Ventc de popa 4 um instrumento usado para ventilar os aviges.

18
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VOCABULARIO

AMIGA DAS (de as) - about, relating to, concerning.
t12 falou acerca do tempo.
P talked about the weather.
tle falcu cerca de meia hora.
He talked for about half an hour.

C1BINA (a) - cockpit. Also C4RLINGA.
COBREM (cobrir, irreg.) - present indicative, you, they cover.
CHUVA DE KURA (f) - hailstorm.
DERRAP4G7M (a) - a skidding.
GEADA (f) - frost.
GRAMM (m) - hailstorm.
MEVOFIRO (m) - fog.
MUHADO - clouded.
MUVENS - clouds.
FOPA - stern.
PRCA (f) - bow.
RELAMTAGGS (m) - flashes of lightning.
TROVOES (m) - thunder.
VENTO (m) - wind.

NOTAS GRAMATICAIS

SUPERLWIVO RELITIVO E ABSOLUTO

1 Superlative degree of adjectives - the superlative may be:

Relative superlative i.e. with a comparison either expressed
or understood. This superlative is formed
by prefixing the definite article to the
comparative form of the adjective.

0 mais caro membro da familia.
The most belcved member of the family.

Joao %ceita o mais dif!cil trabalho da usina.
John accepts the most difficult work in the factory.

Note: In, after a superlativr, is translated by DE.

Absolute superlative i.e. without any comparison either expressed
or understood. The superlative is formed.

a. By placing the folloving words before the adjective:
excessivamente, extremamente.

19



Pedro 4 exces ivamente rico.
Peter is very rich.

Alguns problemas internacicnais sgo extremamente
dificeis.
Some international problems are extremely difficult.

b. By adding the ending ISSIMO to the simple
adjective minus its vowel ending, if any.

grande large grandfssimo very large

Certain orthographic changes must often be made. Some superlatives

are formed irregularly. The irregular superlatives will be taken

up next lesson.
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1 VER

APRESENTA00 DA GRAM PICA

SER. VISTO

.

Vi Pedro e Jogo todos os dias na cantina Pedro e Jogo

foram vistos por maim na cantina todos os dias.

Pedro e Jogo foram vistos pelo sr.?
Sim, sr., Pedro e Jogo foram vistas por maim.

Pedro e Jogo foram vistos por g1e?
Sim, sr., Pedro e Jogo foram vistas por gle.

Pedro e Jogo foram vistos pelo sr. e por
Sim, sr., Pedro e Avg() foram vistos por n6s.

Pedro e Jogo foram vistos pelo e pelo

Sim, sr., Pedro e Jogo foram visto... por glee.

O sr. foi visto na cantina pelo
Sim, srp, eu fui visto na cantina por (g1e, ela).

0 sr. e o ----- foram vistos na cantina pelo
Sim, sr., as romps vistos na cantina pelo

O e foram vistos na cantina por (g1e, ela)?

Sim, sr., files foram vistos na cantina por (g1e, ela).

Eu fui vistc na cantina por g1e?
Sim, sr., o sr. foi visto na cantina por g1e.

2 ATROPELAR SER ATROPELADO

0 caminhio atro elou o :ato e a rata ontem de noite.

0 gato e a Rata foram atropelados pelo caminhgo ontem

de noite.

0 gatc e a gata foram atropelados pelo sr.?
Sim, sr., o gato e a gata foram atropelados por as.
Ng(); sr., o gato e a gata ngo foram atropelados por as.

0 gato e a gata foram atropelados por g1e? etc.

0 sr. j4 foi atropelado For um autom6vel?
Sim, sr., eu jg fui atropelado por um automOvel.

Ngo, sr., eu nunca fui atropelado por um autom6vel.

O ----- ji foi atropelado?
0 sr. e a-sua sra. j4 foram atropelados? etc.

3 INCOMODAR SER INCOMODADO

0 sol nos incomodou durante tOda a viagem. N6s romps

incomodados pelo sal durante Vida a viagem.

21
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5

6

0 sr. foi incomodado pelo sol?
Sim, sr., eu fui incomodado pelo sol.

0 foi incomodado pelo sol?
0 sr. e sua sra. foram incomodados pelo sol? etc.

Quando o sr. foi incomodado pelo sol?
Qaando o foi incomodado pelo sol? etc.

FEC HAR

Joao fechou as

foram fechadas

SER FECHADO

anelas Para no entrar voeira. As janelas
or Jo5o a ngo entrar oeira.

Por quern as janelas foram fechadas?
Porque as janelas foram fechadas?

As janelas foram fechadas pelo sr.?
As janelas foram fechadas por gle? etc.

GUARDAR SER GUARDADO

L..

146s guardamos as passagens em nossos bolsos Para no perdelas.
As passagens foram guardadas em nossos bolsos para nio perdlas.

As passagens form guardadas no seu bolso?
Sim, sr,, as passagens foram guardadas no meu bolso.

As passagens foram guardadas no bolso (Lae? etc.

Porque as passagens foram guardadas no seu bolso?
As passagens foram guardadas no meu bolso para nao perdelas.

Porque as passagens foram guardadas no bolso dgle? etc.

ESCREVIM SE

Como se escrevem as palavras4- jeito e giz, corn (1) iota ou (g)
a.21

0 sr. sabe como sa escreve jeito?
Sim, sr., eu sei como se escreve jeito.

0 sabe como se escreve. jeito?
Sim, sr., gle sabe como se escreve jeito.

0 sr. sabe como se escrevem jeito e giz?
Sim, sr., eu sei como se escrevem jeito e

como as palavras &go escritas.

22
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?ode-se comprar* um sobretudo bon em Sao Jose ou em
TinTFEE1753.

O sr. sabe onde se node comprar um sobretudo bon?
Sin sr., eu sei onde se node conprar um sobretudo
bon.

O sabe onde se node comprar urn sobretudo born? etc.

* node ser comprado

LJ
0-)

V3 1.73:1-33

Vende-se* 'or ano um mi/hio de quilos de manteirTa.

O sr. sabe quantos quilos de nantei3a se vendem por ano?
Si;3 sr., vende-se um milhio de quilos de manteiga
por ano.

C sabe quantos quilos de se venden por ano?
Sill Sr., ele sabe que se vende urn nilhao de quilos de

por ano. etc.

e vendido.

Venden-se* por ano dois

C sr. sabe quantos nilhaes de quilos de algodio se venden
?or ano?

Sin sr., venden-se dois nilhaes de quilos de algodio
2or ano.

O sabe quantos quilos se venden por ano?
Sin sr., ele sabe que se vender dois nilhOes de quilos
or ano. etc.

* sgo vendidos.

DIALOGC

I a. Co:.lo seas fOrcas cruzaran o aio ?aral?
b. Cruzamos o aio ?arai nuns ponte de pontoes.

2 a. Que ti-po de fiircas cruzou o rio?
b. 72 e Artilharia. 1:andaram-nos nara reforcar

o ataque.
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3 a. Os CC avancaram scis?

b. Nao. Os CC foram encorporados 6 Infantaria paraapoi

4 a. Que precauccks os srs. tonaran de noite?
b. 3stabelecemos postos de escuta.

5 a. 36 postos de escuta?
b. Hao. Ilandanos patrulhas con o fin de impedir

o ininigo de se entrincheirar.

6 a. A que Boras a Fargo. de Assalto c:-uzou a linha
de partida.

b. mandrugada.

7 a. 0 ininigo contra-atacou?
b. ;ire. 0 ininigo contra.atacou para experimentar

nossa resistencia. 2n7enhano-nos em combate
aproxinado.

0 a. Cs srs. tonaram tOdas as posicaes de resistencia?
n

b. Hao. Linpanos algunas e contornanos outras.

9 a. Ate onde os srs. penetraram no territOrio ininigo?
b. Penetramos ate aqui.

10 a. ?orque pararan?
b. Hao quisemos fazer uma saliencia nuito perigosa.

3XLKICiCI OS DB G..AI :Ti I CA

1 Vencenos o ininigo.
0 ininirTo foi vencido 'Dor nOs.
0 ininiPo tinha sido vencido (Dor nos) uando
a divisao co Zeca embarcou.

0 ininigo foi vencido pelas fOrcas do sr.?
C ininigo foi vencido pelas forcas do etc.

Quando sua divisao ,.enLarcou, o ininigo tinha sido vencido?
Quando a divisao dele embaLcou, o ininigo tinha sido
vencido? etc.
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2 Eassas_patrulhas salvaram os sobreviventes.
Os sobreviventes foram salvos' r nossas atrulhas.

Os sobreviventes foram salvos por sua patrulhes?
Os sobreviventes foram salvos pelas patrulhas do

O sr. foi salvo por

Sim, sr., eu fui salvo por ale.
O foi salvo pelo sr.?

Sim, sr., ale foi salvo por mim.
O sr. e o ----- foram salvos pela patrulha?

Sim, sr., n6s fomos salvos pela patrulha.
Maria e Ana foram salvas pela patrulha?

aim, sr., elas foram salvas pela patrulha.
O e o ----- foram salvos pela patrulha?

aim, sr., ales foram salvos pela patrulha.

Eossos destroiers e cacas Derseguiram os submarnos
inimigs2Os submarinosinimiosfolam.setidoselops
nossos destroiers e cacao.

Seus submarinos foram perseguldos pelos cads?
Os submarinos do ----- foram perseguidos pelos cacaF? etc.

O sr. foi persenido por ale?
O -----foi perseguido pelt sr.? etc.

4 Os nossos ataques causaram muitas baixas do inimigo.
As baixas do inimigo foram causadas pelos nossos ataques.

As seas baixas foram causadas pelos ataques do --
As baixas do foram causadas pelos atacues do sr.? etc.

0 nosso grupotarefa recebeu ordens do O.G. Para uma
oar2 ao combinada. As ordens ara uma o -ra ao combinada
foray recebidas do n.G. pelo nosso grupotarefa.

As ordens foram recebidas pelo seu grupotarefa?
As orders foram recebidas pelo grupotarefa dele? etc.

que ordens foram recebidas pelo seu grupotarefa?
Foram recebidas as ordens para uma operacio combinada.

nue ordens foram recebidas pelo grupotarefa do -----? et.

x a forma salve 4 usada corn a voz passiva; salvado, cam as
canjugaciies da voz ativa e reflexiva.
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6 Come-se bem nos restaurantes do cais dos E2scadcres e

paga -se pouco.

O sr. sabe onde sex come bem em Monterey?
Sim, sr., come-se bem ncs restaurantes do cais dos

pescadcres.
0 sabe onde se come bem em Monterey?

Sim, sr., gle sabe que sex come bem nos restaurantes do

cafe dos pescadores. etc.
O sr. sabe se paga-se muito nos restaurantes do cais dos

pescadores?
Ngo, sr., ngo sex paga mmito nos restaurantes do cais

pescadores.
O sabe que se paga pouco?

Sim, sr., gle sabe que se paga pouco. etc.

x SE precede o verbo depcis de QUE e de NKO.
-

7 Alugamp-se casas e apartamentos cam contrato ou sem

contrato na P gncia Elite.

Alugam-se casas sem contrato na Agencia Elite?
Sim, sr., alugam-se casas sem contrato na Aggncia Elite.

O ----- sabe que se alugam casas sem contrato na Aggncia Elite?

Sim, sr., gle sabe que se alugam casas sem contrato na

Aggncia Elite.
O sr. e o sabem que se alugam casas com contrato? etc.

8 Vendem-se automeveis usados com garantia nas aggncias

de Monterey.

Vendem-se autom6veis 'isadcs com garantia nas aggncias de

Monterey`?
Sim, sr., vendemse autombeis usados corn garantia nas

aggncias de Monterey.

O sabe que se vendem autom6veis usados com garantia?

Sim, sr., gle sabe que se vendem automOvvis usados ccm

garantia, etc.

5 Vendem-se lornais, revistas e cartEies pcstais na

livraria.

Vendem-se jornais na livraria?
Sim, sr., vendem-se jornais na livraria.

0 sabe que se vendem revistas na livraria?

Sim, sr., gle sabe que se vendem revistas na livraria.

26
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L2ITIZA

Eurotocz

c VAS ,O J i CCiMAT2,

0 car:o de conbate foi usado 2e:A prineira vez en

canpanha, pelos inglgses na batalha Ce Some, en setenbro

de 1916. Pio foi aceito con nuito entusiasno e mesmo poucos

procurarai entendg-lo. Foi nal empregado e parecia nio ter

silo ben sucedido.

Conztante referencia 4 feita ao ennrigo por Anibal, o

Cartagings, de elefantes cono uc dos 2recursores da mecanizacio

e dos blindados. As caracteristicas dgsse famoso corn() de

elefantes de Anibal foram, con() sio as dos blindados atualnente,

"grande poder ee caoque, conbinado con grande nobilidade e

T3otencia de fogo".

Un ano apOs seu aparecinento, contudo, o carro de conbate

reabilitou-se conpletanente con o sucesso alcancado no ataque

a Cambrai. i)epois, nos tatinos neses da la. Guerra Lundial,

nostrou-se ser una peca de valor nas nios do conando aliado,

citando-se, cono execplo, o vitorioso contra-ataque do Gal.

iangin en 1918, apoiado por 250 carros de coubate.

Apps a :etirac!a da Alenanha hitlerista da Li ;a das Navies

en outubro de 1933, o "aeichsvehr" foi dissolvido e um novo

cxercito foi organizado. 0 lea principal aste novo exercito

revolucionou a reorganizacio dos deuais. Foi - ECTICIZAa

EXADIZA7.!
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A opiniio do Alto-Comando Alenio era uninime quanto a

importincia do carro de combate. Favia diverggncia apenas

sabre as caracteristicas que essa arma devia ter: carro

blindado, area de ruptura, ou autoncivel carro de velocidade?

Inicialmente o Alto-Comando AlemiO deu gnfase a velocidade

do carro, relegando o poder de choque a importincia secundLia.

Quando a Guerra Civil 3spanhola raostrou a inferioridade do

velculo sen a necessiria blindageri, ficou decidida a

construsio de carros de combate mais poderosos e coil nelhor

blindagem.

Apcis a derrota da PolOnia, en 1939, prevaleceu a ideia

de que a preparasio e conduta das operaciies seriam feitas en

tarn° de unidades blindadas e nio Ca Infantaria, cono at

entio eran feitas.

A guerra tipo "blitz" alterou todos os conceitos

estrategicos anteriormente firmados. As vantagens da surnresa,

poder de choque e velocidade, exploradas dentro das

melhores condicOes e ottiveram, em curto T3razo, un resultado

que nao era esi3erado pela naioria cos generals

Foran os carros que inpediram a guerra de longa duracioe

A Infantaria nio rompeu a Linha Naginot, pois so obteve

sucesso, amis terem as unidades blindadas executado ataques

pela retaguarda. 0 oape/ princilal da infantaria foi o de

fixar grande parte das fArcas francgsas; norem, foram os carros

que alcansaran o exito. Riga -se de passagen, sucessos obtidos

sob condisges particularmente favoriveis.
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A "Blitzl:riej" trouxe as primeiras vitOrias. Talvez por

essa raziO, os aLemies criaran una falsa concepcio de guerra

moderna e organizacio. Dal a histOria de seus fracassos na

Africa, aissia e Burma Oriental ser una histOria de

oportuniCades nerdidas

P022: The above articles were taken from "Nos
Lastidores da Guerra" by Neitor F. A.
de Lattos, Via jor, Brazilian Army

?erguntas:

1. Quando o carro-de combate foi usado pela primeira vez?
2. Qual foi a reacao dos que o usaran?
3. 0 que o sr. sabe sabre a origem renota do carro de

combate?
4. 0 que o sr. sabe sabre o use do carro de combate ji

no fin da la. Guerra Lundial?
5. que acontecinentos marcaran una nova era pars o

exercito hitlerista?
6. 2n que ponto de vista o Alto-Comando Alemio divergia?
7. Cue caracteristica os aleriies nrocuraram dar aos seus

carros de combate?
C. que acontecirnento histOrico provou ser esse ponto de

vista errado?
9. Que ideia nrevaleceu depois da derrota da Polania

quanto a preparacio e conduta das operacaes?
10. Cual foi o efeito da .guerra tipo "blitz" nos conceitos

estrategicos ate entao firuados?
11. 0 que o sr. sabe sabre o panel do carro de combate no

ronpinento da Linha flaginot?
12. 0 que o sr. sabe sabre a "Blitzkrieg"?

D2V3aBS DE CASA

2arte I - Faca um resumo do diilogo.

Parte 1 1 - Vrite 100 words about the use of armor vehicles.
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NOTAS GRAMATICAIS

VOZ PASSIVA

The passive voice maybe expressed in Portuguese by:

1. The auxiliary verb SER combined with the past
participle of the main verb. In the formation of
the passive voice, the past participle of the main
verb must agree in gender and number with the sub-
ject of the verb.

Pedro g visto todos os dias naquele bar.
is seen every day in that bar.

0 fear foi atronclado por um caminhio.
The young man was run over by a truck.

0 inimiao ser4 gadia46,
The enemy will be punished.

Beta WA, 4 9scrita por meu secretfrio particular.
This letter is written by my own secretary.

S proibido LIBEL
Smoking is nibidden.

0 comboio 4 escoltado por cinco cruzadores.
The convoy is escorted by five cruisers.

A carta foi recebida ontem.
The letter was received yesterday.

A con foi p,, por meu tio.
The bill was paid by my uncle.

Indicative

Present sou (etc.) amado, -a, -os, -as
I (etc.) am loved

Imperfect era (etc.) amado, -a, -os, -as
I (etc.) was loved
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Preterit fui (etc.) ^

Future serei (etc.)

Conditional seria (etc.)

Imperative se(tu) (etc.)

Sub junctise

Present

Imperfect

Infinitive

Impersonal Pres.

Personal Pres.

Participle

Present

Fast

amado, -a, -os, -as
I (etc.) was loved
amado, -a, -os, -as
I (etc.) shall be loved

amado, -a, -os, -as
I (etc.) would be loved
amado, -a, -os, -as
(you) be loved

seja (etc.) amado, -a, -os, -as
I (etc.) may be loved

ftsse (etc.) amado, -ai -os, -as
I (etc.) might be loved

ser

ser

sendo

sido

amado,. -a, -os, -as
to be loved

(etc.) amado, -a, -os, -as
I (etc.) to be loved

amado, -a, -os, -as
being loved
amado, -a, -os, -as
been loved

2. SE with the active voice of the rain verb - this
construction may be used whenever the subject is not
the agent of the action either because it is inanimate
or because the sense shows clearly that the subject is
merely the recipient of the action.

Como 4 que se escreve a palavra jeito, com g or j?
How is the word jeito written? With a g or j?

Onde se pode encontmr uma piteira igual a esta?
Where can a cigarette holder like this one be found?

Venders --se por ano muitos milhaes de quilos de algodao.
Many minion kilos of cotton are sold per year.

Como 4 que se faz isto?
pow is this done.

0 filho de Maria batiz-t-se hoje na Igrej-1 da Gl6ria.
Mnry'r, son is being baptized today in the Church of the Glory.

Fede-se fechar a porta ao sair.
It is requested that yon close the door on leaving.

1.
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VCCADurAtuo

a alma lisa smooth bore

o apareciriento appearance, coming in sight

a blindagen (noun) arnor

o cano dobradico collapsible tube

o choque impact, shock

os conceitos thought, opinion, notion

contudo nevertheless

o curto nrazo short time

diga-se de passagern let us say

a diverg;ncia divergence, deviation

a dotacio bisica basic load

empregado (v. enpregar) employed

fixar to affix, to stop

a .grossura thichmess

a mobi/idade mobility

a nunicio de perfuracio
de couraca armor piercing anmunition

a potgncia de fogo fire power

os nrecursores preceding, forerunners

rele5ando (v. relegar) relegating, consigning to
inferior position

o reticulo reticle

ronpeu (v. romper) braze through
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LicAo 64

APRESENTAcA0 DA GRAMATICA

Parte I - 0 professors lera as perguntas e respostas seguintes
que servirao de base para um exercicio oral:

1. E possivel nos irmos a Sgo Francisco e voltarmos em
uma hora?
Ngo, nao e possivel irmos a Sgo Francisco e
voltar4as em uma hora.

2. t aconselblvel guiarmos de vagar?
Sim, e aconselhavel guiarmos de vagar, especialmente
na cidade.

3. t impossivel lermos o livro "E o Vento Levou" em
um dia?

Sim, sr., a impossivel lermos o livro "E o Vento
Levou em um dia.

4. E hora de passearmos?
Nao, sr., agora, e hora de estudarmos.

5. E dificil encontrarmos empregadas que falem ingles?
Sim, sr., no Brasil, e dificil encontrarmos
empregadas que falem ingles.

6. E necessLiio,chegarmos as 7:307
Nio, sr., e necessario chegarmos as 7:45.

7. t necessLiioppagarmos com dinheiro pelo que compramos?
Nao, sr., e possivel pagarmos com cheque.

8. t melhor levarmos os livros para casa, ou 6 possivel
deixarmos os livros aqui?

melhor levarmos porque vamos precisar ales.

9. t,conveniente comprarmos a prazo?
Sim, sr., e muito conveniente comprarmos a prazo.

10. mais barato comprarmos a prazo?
Ngo, sr., ngo e-mais barato comprirmos a prazo,
porque pagamos juros.
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Parte II - 0 mesmo exercicio usando as palavras sublinhadas:

1. Antes de irem para o Brasil, o sr. e sua espOsa
comprarao tudo que vao precisar?

Sim, sr., antes de nos irmos para o Brasil,
compraremos tudo.

2. Antes de sairem de casa, o sr. e sua esp8sa apagam as
uzes?
Sim, sr., antes de sairmos de casa, nos apagamos as
luzes e o gas, se estio acesos.

3. Depois dos, senhores fumarem um cigarro, onde os srs.
poem o toco?

Depois de nos fumarmos um cigarro, pomos o toco
na lata.

4. Depois dales, lerem um livro, ales se lembram dos nomes
de todos osApersonagens?

Depois dales lerem um livro, ales se lembram dos
nomes de alguns personagens.

5. Ao chegarem 1 Escola, o sr. e o vgm logo para
a sala?

Nib, sr., ao chegarmos a Escola, vamos a Cantina.

6. Ao comprarem uma roupa, do que os srs. fazem questio?
Ao comprarmos uma roupa, fazemos questio de boa
qualidade, de bom torte e de c8r apropriada.

Parte III - 0 aluno passari as sentencas abaixo dum modo
finito para um modo do infinito pessoal:

Exemplo: necessirio que vamos agora.
necessirio irmosagora.

1. t meihor que vio agora para nio perder tempo.
2. # suficiente que compremos dois litros de leite.
3. E necessario que acendamos as luzes.
4. E preciso que eles estudem todos os dias.
5. E suficiente que elas escrevam uma licao.
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6. Eu sinto muito que files nao possam ficar.
7. melhor qua facamos cafe agora.
8. preciso que es eremos aqui.
9. t importante que sal amos os nomes certos.

10. t necessario que iiiii M-srmamos no minimo 8 horas por dia.
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DIALOGO

Bill e Helen Patton embarcam no SS. Santa Maria
eperguntam a um camareiro onde Pica o camarote
deles. 0 camareiro pede para eles o seguirem.

HELEN - Sabe duma coisa? NiO julguei serem os camarotes
tio luxuosos!

BILL - Se nos tivessemos de pagar, nio seria assim.

HELEN - Isso eu sei. Se nio f8sse a "viuva", nos estarlamos
na 3a. classe.

BILL - Puxa! Terv;eira nao. No minim° segunda.

Unt camareiro bate I porta.

HELEN - Deve ser o camareiro com a nossa bagagem.
BILL - Vbce e o camareiro vao arrumando a bagagem enquanto

eu vou reservar uma mesa para o jantar. A quem devo
telefonar para reservar mesa?

HELEN - Creio que para o comissario de bordo.

Mais tarde, a mesa de jantar.

CI comissixio de bordo ao saber que Bill e Helen iam
para Portugal, escelheu para companheiro de mesa
deles um oficial portugues. Vemos os nossos amigos
quando estao fazendo as apresentacaes.

LIMiARES - (levantando-se e falando com Bill) Eu sou o Cap.
Jos4 da Silva Linhares do Exercito Portugugs. Muito
prazer.

BILL - Major Bill Patton. Muito prazer. (dirigindo-se a
Helen) Permita-me apresentar -lhe o Cap. Jose da
Silva Linhares.

HELEN - Muito prazer em conbecg-lo, Cap. Linhares.
LINHARES - 0 prazer e todo meu, minha senhora.
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BILL - Esta foi sua primeira viagem aos
LINHARES - Napo, sr., minha primeira viagem foi en 1956, quando

vim tirar um curso de guerilhas.

BILL - Depois, onde serviu? Em Angola?
LINHARES - Sim, Sr., Fui comandante duma companhia de cacadores.

Mas nao vamos falar sabre coisas desagradiveis.
(dirigindo-se a Helen) Sua primeira viagem para
Portugal?

HELEN - Sim, sr. Estou muito ansiosa para chegarmos. Tive
uma grande amiga que morou 10 anos em Portugal.
Sempre tive vontade de it para

LINHARES - Pois contem comigo, em tudo que precisarem. Espero
poder flies ajudar no que f8r possivel.

HELEN - Desde ji muito obrigada.
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EXERCf CI OS

Parte I - Baseado na ideia da sentenca Abaixo, o aluno
completara a sentenca com um pensamento:

0 que 4 possivel fazermos com 10 alares?

a) Corn dez deolares 4 possivel nos (comprar)
(almocar)
(ir)
(tomar um Onibus)
(jantar)

b) Repita o mesmo exercicio acima com tOdas as
pessoas pronominais.

Eu Nos
0 sr. Os srs.
Ele ties

Parte II - Perguntas:

1. t boraode fazerm9s o qua?
2. 0 que e aconselhavel fazermos com o carro antes

de comesarmos uma viagem Tonga?
3. A quern s necessario os soldados fazerem continencia?
4. Quandooe melhor os srs. terem aula ao ar livre?
5. 0 que e preciso fazermos para se conseguir um

passaporte?
para se abrir uma conta
num Banco?
para se abrir uma conta
num magazine?

Parte III - Perguntas:

1. 0 sr. int 1 cidade antes de ir para casa?
ties ,irio 1 cidade antes dgles irem para casa?

2. 0 sr. le a jornal antes do srl sair de casa?
ties leem o jornal antes deles sairem de casa?

3. 0 sr, fuma depois do sr. tomar cafe?
Os srs. fumam depois dos srs. tomarem cafe?

38

L



iJ

a

L. 64

4. 0 sr. faz a barba depois de pentear o cabelo?
Os srs. fazem a barba depois dos srs. pentearem
o cabelo?

5. 0 sr. usa um dicionirio, ao traduzir do inglgs
para o portugues?

Os srs. usam dicionirio, ao traduzirem do inglgs
para o portugues?

6. 0 sr. verifica com atencio o traco, ao recebg-lo?
Os srs. verificam com atencio o tr8co, ao
recebe rem -no?

Parte IV - Traducio:

1. It is necessary (for us) to go now.
2. It is important (for us) to read and to write now.
3. It is time (for them) to start classes.
4. The bus will leave before we arrive at the depot.
5. Before they arrived in Monterey, they did not know

anything about the place.
6. After being painted, the houses will look new.
7. They spent two years in Washington after being

promoted.
8. On leaving the car (they), they dropped the keys.
9. On entering the room (they), they closed the door.

10. She told us to eat everything.
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LEITURA

Quando se chega a Lisboa pelo Rio Tejo, o navio

atraca numa colorida cidade do Seculo XVIII. A imensa

praca em frente ao porto 4 cercada de veihos palicios,

que hoje abrigam repartiOes do governo. No funds, nas

sete colinas vgem-se palicios, igrejas e casas de cores

suaves, azul-claro, ocra pilido, amarelo cor de melt

rosado de melancia. O cenirio 4 to perfeito para uma

Opera antiga, que causa surpresa ver o trifego de auto-

mciveis modernos orientados por guardas de capacetes

brancos.

1 Como se chama o rio que banha a cidade de Lisboa?

2 glue aspecto tem a parte da cidade onde os navios
at rac am?

3 Do que a imensayraca em frente ao porto 4 cercada?
4 0 que esses palacios abrigam?
5 0 que se ve no fundo, nas sete colinas?
6 De que cores sic) eases edificios?
7 Para que o cenario e perfeito?
8 0 que causa surpresa?

Quando a chegada 4 de aviao, desembarca-se num Portu-

gal do Seculo Xx. Tudo 4 moderno, claro e espacoso:

os sagu6es confortiveis do aeroporto; os grandes auto-

carros que em poucos minutos levam os passageiros ao

centro da cidade; as largas avenidas com casas bonitas,

canteiros de flores de cores vivas e fontes de uma ele-

eincia sObria. Mas quando se vem da Espanha 4 que se
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entra realmente no velho Portugal. Apesar da proximidade

geogrifica e do intim parentesco racial destes dois

paises, suas paisagens e sua gente sio completamente

diferentes. Em Portugal tudo 4 mais suave, mais discreto

e mais tranquilo. E os campos, sobretudo, sao de um

verde luxuriante.

9 Sue aspecto apresenta Portugal, quando a chegada
e de aviao?

10 Aleut dos autocarros, que outros meios de trans-
porte pode-se usar para it do aeroporto de Lisboa
ate o centro da cidade?

11 Que aspecto apresenta a cidade, entre o aeroporto
e o centro?

12 Quando 4 que se entra realmente no velho Portugal?
13 Apesar da proximidade geografica s do intim paren-

tesco entre Espanha e Portugal, ha muitas seme-
lhancas entre estes dois passes e povos?

14 Porque?
15 Como e Portugal no seu povo e na sua paisagem?

caracteristica nacional uma agradivel cortesia ve-

lho mundo, hoje rara nos palses da Europa. Nas lojas,

qualquer fregugs 4 tratado por vossa excelgncia, e o

bilheteiro da barca que atravessa o Tejo deseja-nos

amivelmente boa viagem. Todos sio delicados, todos am

uma dignidade natural.

16 Qual 4 uma das caracteristicas nacionais dos
. portugueses?
17 Como qualquer fregugs 4 tratado nas lojas?
18 0 que nos deseja o bilheteiro da barca que atra-

vessa o Tejo?
19. Como sio-todos os portugueses?
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Seja no campo ou na cidade, nio se pode ter dtividas

de que Portugal 4 um mundo masculino. Nas estradas, as

mulheres carregam a cabeca fardos de toda a especie, en-

quanto os homens vio montados nos setts burros, ou ca-

minham com as mios nos bolsos, ao lado das mulheres.

Quase nio se veem mulheres nos cafes ao ar livre,

mas os homens se demoram por alit bebericando seu cafe-

zinho, saboreando seu sorvete e fazendo engraxar os

sapatos ate que brilham como espelhos.

20 Seja no campo ou,na cidade, pode-se ter dtividas
de que Portugal e um mundo masculino?

21 0 que as mulheres carregam a cabeca, nas estrachs?
22 E os homens?
23 ifeem-se muitas mulheres nos cafes ao ar livre?
24 Cs homens se demoram nos cafes?
25 Eles se demoram bebericando seu cafezinho?
26 Eles se demoram saboreando seu sorvete?
27 Eles se demoram fazendo engraxar os sapatos'

Portugal 4 uma terra de magnificas igrejas antigas.

As mais impressionantes sao Tomar, Batalha, Alcobaca,

os Jeronimos nas quais se nota a innuendo do estilo

oriental trazido pelos primeiros navegadores. 0 verme-

lho dos telhados com os cantos recurvos como os dos pa-

godes chineses, recorda-nos que Portugal foi a primeira

!logic) ocidental a iniciar o comercio con a China. Os

azulejos que decoran patios e, muitas vezes as paredes

externas, sao um legado de quatro seculos de ocupacio
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irabe. Foram originariamente inspirados pelos tapetes

orientais. Mais tarde foi adotado o azul forte e o

branco da porcelana chinesa.

28 Portugal 4 uma terra de magnificas igrejas?
29 Cite algumas.
30 0 que se nota nessas igrelas?
31 0 que nos recorda a influencia chinesa?
32 Qual foi a la. nacio ocidental a iniciar o

conercio com a China?
33 Geralmente o ire os azulejos decoram'
34 Os azulejos sao um legado de que povo?
35 Durante quantos seculos os irabes ocuparam

Portugal?
36 Os azulejos foram originiriamente inspirados

pelos tapetes chineses?
37 0 que foi adotado mais tarde nos azulejos?

Coimbra, a mais antiga das trgs universidades de

Portugal, acha-se na pitoresca cidade do mesmo nome, no

centro do pals. Foi fundada no Seculo XIII, e seas es-

tudantes ainda usam sobrecasaca preta muito justa, e

larga capa que cai em grandes dobras, sem bainha em

baixo. Cada vez que um rapaz se apaixona por uma jovem,

rasga a canivete a barra de sua capa. No fim de quatro

ou cinco anos de estudos a capa ester em farrapos!

38 Qual e a mais antiga das fret's universidades de
Portugal?

39 Onde se acha a cidade de Coimbra?
40 Em que s4culo foi fundada a universidade?
41 0 que diferencia os estudantes de Coimbra, quanto

ao modo de se vestir'

A oeste de Lisboa, numa extensio de mais de 30

quitometros, fica a Costa do Sol, a Riviera Portuguesa.
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a regiio mais elegante e mais concorrida do pals. Tem

tudo para atrair portugueses e estrangeiros: nraias,

aldeias de pescadores, casas bonitas, hotels modernos,

campos de golfe, cassinos e ainda a romintica Serra de

Sintra com seas luxuriantes jardins.

Muitos lisboetas ricos tem al suas residencias de

verio ou moram o ano inteiro.

42 Onde fica e mais ou menos quanto mede a Costa do
Sol?

43 Como podemos classificar essa regiao?
44 0 que tem a Costa do Sol?
45 Muitos lisboetas ricos tem al suas residencias?

Um caminho sinuoso ao longo da costa leva ao Cabo da

Roca, o ponto mais ocidental da Europa. Para-se para

comer em modestas pousadas ou albergues a beira do ca-

minho. 0 linguado e a lagosta sio excepcionalmente

gostosos, o vinho 4 leve, frio e seco. Juntamente com

o caf4 forte, a moda de Portugal, o proprietirio insiste

que se tome uma bagaceira por conta da casa, e re-

cita sorridente: "0 primeiro (copo) bebe-se inteiro,

o segundo at o fundo, o terceiro como o primeiro, o

quarto como o Segundo, o quinto bebe-se todo, o sexto do

mesmo modo, o setimo bebe-se cheio, o oitavo duas vezes

e meio."

46 Como 4 o caminho que leva ao Cabo da Roca?
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47 Qual 4 a saracteristica geogrifica desse cabo?48 Onde se para para comer?
49 Como sio o linguado e a lagosta?
50 E o vinho? E o cafe?
51 0 proprietirio da pousada insiste que se pague

pela bagaceira?
52 0 que ele recita?

Uma cancio doming o baruiho do vento 11 fora. E o

f ado portuguis, tern, sentimental e dorido. 0 lamento

da guitarra mantem uma palpitacio insistente. Segue-se

outra cancio chamada Saudade, de nostalgia ainda major,

uma cancio de sentimento eterno.

Foi do Cabo da Roca que htt muitos seculos partiram

as caravelas dos navegadores corajosos, que descobriram

terras fabulosas na Africa, na Asia e na America.

Quell) teria inventado essa triste palavra - saudade?

Foi um adeus de mie ao filho amado que partia.

SO quando deixamos Portugal 4 que compreendemos

verdadeiramente o seu significado.,

(adaptado dum artigo de "As SelecOes do Reader's Digest")
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EXERCfCIO DE INTERPRETWO

Parte A

1 What is the name of the
square next to the har-
bor in Lisbon'

2 Lisbon is a very color-
ful city. I still re-
member its buildings
painted blue, pale yel-
low and lilac.

3 You donut expect to see
modern cars and police-
men directing traffic in
the old streets of Lis-
bon, do you?

Parte B

Chama-se o Terreiro do Paco.
Os veihos palacios que cer-
cam essa.prac, hoje abrigam
reparticoes publicas.

Sem dtivida os portugueses
gostam de cores, e geral-
mente de cores suaves.
Alguem disse que a parte
velha de Lisboa lembra um
cenario de opera antiga.

Nio. Ji o aeroporto 4 um
exemplo do Portugal moderno.
Tudo 4 claro e espacoso.

4 I was especially impress-0 Hotel Internacional
ed by the broad avenues, no Rossio, nio fica?
modern houses and fount- tal 4?
ains which I saw on my
way to the Hotel Inter-
nacional.

fica
E que

5 Yes, it is at the Rossio.Que tal achaste a viagem de
I had a good root which de Lisboa a Madrid?
included bathroom, tele-
phone and meals. Service
was good.

6 I liked it. Portugal is
completely different
from Spain, inspite of
the geographical close-
ness and racial kinship
between the tro peoples.

7 Everyone is polite and
dignified in Portugal.
At first I vas surpris-
ed at being called your

Portugal 4 bem mais verde do
que a Espanha. E o que me
dizes da cortesia velho
mundo, tio dificil de se
encontrar hoje em dia.

No entanto, nuitos estranham
verem as camponesas a carrez
ar fardos a.cabeca, enquanto
os honens vao montados nos
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excellency by clerks
and servants.

8 That custom is common
in many rural regions
of Europe.

9 I thin'' so too. Usually
there are many more men
at tables on the side-
ralk cafes in Lisbon

10 They know how to enjoy
life. They spend hours
sipping their coffee
(deni- tasse), enjoying
their icecream and hav-
ing their shoes polished
until they shine like
mirrors.

1 I didn't expect to find
oriental influence in
the Portuguese architect
ture.

2 I also noticed evidence
of Chinese art.

3 Yes, I am, and also the
colorful tiles used to
decorate patios and

4 Brazilians also use
tiles for decoration
purposes. One of the

L. 64

seus burros.

A miller portuguesa a muito
apegada k familia. Ainda
e mais recatada que a
narisiense, nor exemplo.

Costume que os portugueses
levaram nara o Brasil.

Os portugueses acham tempo
nara eases pequenos prazeres
da vida.

XXX

Ht nuita. Os irabes, por
exemplo, ocuparam Portugal
-durante 400 *nos.

Tu est1s a to referir aos
telhados com os cantos
recurvos, nio estis?

Foram inspirados originiria-
mente pelos tapetes orientaia.
Encontram-se azulejos de
virias cores, mas o azul
forte e o branco da porcelana
chinesa sio as cores pre-
feridas.

best examples is found
in Saint Francis Church.

Qual de) as? Ambas a da
Bahia e a de Pampulha sio
fanosas pelos azulejos.
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5 I referred to Saint
Francis Church at Pam-
Pulha rhich as de-
corated by Portinarifs
murals and tiles.

L. 64

Elsa igreja e o exemplo
maxim° de arquitetura re-
ligiosa moderna do Brasil.

XXX

1 Have you been to Coimbra Sim, hi nuitos anos. Tu vis-
te os estudantes da univer-
sidade con suns sobrecasacas
pretas7

2 Yes, I did. Men they
fall in love they tear
the her of their capes
rith a penknife.

3 I spent one %leek at Es-
toril. The Costa do Sol
is not typically Port-
uguese. It's more of an
international resort.

4 Another place I'll never
forget is the Cabo da
Roca. I stayed over-
night in a quaint inn.
The food ras good, es-
pecially the flounder I
had for dinner.

5 I have a bottle of bagac-
eira brandy at home. I

like to sip bagaceira as
I listen to my facto
phonograph records.

f verdade. Lembro-me de ter
visto capas com as barras
em farrapos. 0 que pais
viste em Portugal?

Ben, lei tem-se de tudo para
atrair turistas como praias,
aldeias de pescadores, cas-
sinos e a romantic a Serra
de Sintra.

0 peixe portuguis 4 nuito
born, especialmente o lingua-
do. E o vinho tambew a de
primeira. Tu ji bebeste
bagaceira?

Nio sabia que gostavas de
f ado. Tens discos da

Rodrigues"'

6 She's my favorite singer.Tu sabes o que significa a
I like her recording of palavra saudade'
"Saudade" accompanied
by guitars.

7 I know it means long- Recite-a entio, vans vez
ing or homesickness. I se conheco.
even memorized a stanza
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r4fra 0.5
- '

about saudades which
I am sure you know.

8 Saudade palavra doce, Muito bem!
que traduz tanto amargor
Saudade e como se fosse,
espinho beijando a nor,
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GRAMATICA

INFINITO PESSOAL

Le 64

1. Verb ESTUDAR is in the Impersonal Infinitive - To study.

a) When we say - It is time to study - we don't have
in mind anyone in particular, but probably students
in general.

b) If we want to specify - It is time for you (gentle
men) to study - then, in Portuguese we use the
PERSONAL INFINITIVE 4)

ieee d hors dos senhores estudarem.

2. The following underlined endings represent the patterns
for the conjugation of any verb in the personal
infinitive.

ESTUDAR COMER PARTIR POR

eu )

o Sr. )
A Sra.) estudar comer partir p8r
voct )

gle )
ela )

nos estudarmos comermos partirmos pormos

os Srs. )
as Sras.)
vocts )estudarem come rein partirea porem
ties
etas

3. The Personal Infinitive is also used after prepositions
likes
Antes de, depois de, ao
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i.e. Antes ales sairem, gles apagaram as lutes.
BeforiTEWVMf7they turned off the lights.

Depois de chegarmos a Monterey, procuramos uma
casa.
After we arrived in Monterey, we looked for a
house.
Ao chegarem a Sib Francisco, gles foram para
um hotel.
On arriving in San Francisco, they went to a
hotel.
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VOCABUIARIO
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A ALBERGUE (m6) lodging-house; inn; workhouse.
AMADO -DA (adj.) loved, beloved.
APAIXONASE (apaixonar-se, reg.) pres. ind., reflexive

verb, you, he falls in love.
AZULEJO Cm.) glazed or enamelled tile; Dutch tile,

colored tile.

B BAGACEIRA (f.) brandy.
BAINHA Cf.) hem. da espada, a scabbard of a sword;

sheath.
BARRA Cf.) cuff finishing of a trouser leg.
BEBERICANDO (bebericar, reg.) pres. part., sipping.

C CAPA Cf.) cape, cloak, mantle; --- de livro, book cover;
de borracha, raincoat.

CORTESIA (f.) courtesy.

D DECORAM (decorar, reg.) pres. indo, you, he adorns;
memorizes.

DIGNIDADE Cf.) dignity.
DOBRA (f.) fold; pleat.
DORIDO -DA (adj.) sorrowful; painful.
DOMINA (dominar, reg.) pres. ind., you, he overcomes;

dominates.

F FADO (ms) popular Portuguese song or melody; fate,
desting.

FARRAPO (m.) rag.
FREGUES (m.) (frcgueses) customer; parishioner.

I IMPRESSIONANTE (adj.) impressive; thrilling;
startling.
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J JUSTA -TO (adj.) tight, close-fitting.

L LAMENT() (m.) lament(ation); moan(ing) ; complaint.
LEGADO (m.) Legacy; envoy; legate.
LILAS (adj.) (lliases) Lilac; (m.) lilac (flower).
LINGUADO (m.) any flounder, sand f:ab or other small
flat-fish.

LISBCWTA (f. and m.) native of Lisbon; of or pertain-
ing to Lisbon.

LUXURIANTE (adj.) luxuriant; lascivious.

M MEL (m.) honey.
MELANCIA (f.) watermelon.

O OCRA (ocre) (f.) ocher.

P PAGODE (m.) pagoda; spree, high jinks.
PALIDO -DA (adj.) pale, pallid.
PARENTESCO (m.) kinship.
PORCELANA (f.) porcelain.
POR CONTA DA CASA, on the house.
POUSADA (f.) inn; lodging-house.
PROXIMIDADE (f.) nearness.

R RASGA (rasgar, reg.) pres. ind., you he tears up.
RECITA (recitar, reg.) pres. ind., you, he recites.
RECURVO -VA (adj.) recurved, bent (over, downwards,

backwards) .

REPARTIcA0 (f.) -COES, department, office; partition,
allotment.

ROSADO -DA (adj.) rosy.

S SABOREANDO (saborear, reg.) pres. part., relishing,
Saboreando um sorvete, relishing an icecream.

SAUDADE (f.) longing, yearning (for someone); nostal-
gia, homesickness.
Ter --- de, to miss, long for (someone or something).

SENTIMENTO (m.) grief, regret, sorrow; feeling.
SIGNIFICADO (m.) meaning (of a word).
SINUOSO -SA (adj.) sinuous, winding.
SOBRECASACA (f.) Prince Albert or similar frock coat.
SOBRIA -BRIO (adj.) sober, temperate.
SORRIDENTE (adj.) smiling, cheery.

T TAPETE (m.) a rug or carpet.
TERNO -NA (adj.) affectionate; tenderhearted; (m.) a

man's (three-piece) suit.
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APRESENTAVO DA GRAMATICA

. Parte I - 0 professor leri as perguntas e respostas seguintes que
servirao para um exercicio oral: LJ

a) 1. Para que o sr. comprou asses livros?
Comprei-os para meus filhos lerem.

2. 0 sr. pensa serem bons os livros?
eu penso serem os livros muito bons. IJ

3. Onde estio os convidados?
Eu pedi para ales irem ao jardim. [i

4. Onde estio os relatOrios clue eu deixei na mesa?
Oogerente deu aos datilografos para baterem I

maquina.

5. Quem sio aqugles seashores?
Eu creio serem visitas.

b) 1. 0 que os srs. fargo DEPOTS DE chegarem em casa? _j

DEPOTS DE chegarmos em casa, jantaremos.

2. 0 que os srs. fargo ANTES DE irem para casa?
ANTES DE irmos para casa, faremos compras.

3. AO depositarem dinheiro no banco, os srs. precisam
assinar um formulario?
Sim, sr.; ao depositarmos dinheiro precisamos
assinar um formulario.

4. 2les dio dinheiro aos pobres?
Nio, ales. nio dio dinheiro aos pobres APESAR DE
serem ricos.

5. SEM ales trabalharem durante as ferias, como
conseguiram dinheiro?

0 pai deles e muito rico, e mesmo sem ales
trabalharem, sempre tem dinheiro.
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6. ALAI delas comprarem chapeus e bolsas, ainda
compraram vestidos?

Sim, alert' de comprarem chapeus e bolsas,
compraram varlos vestidos.

c) 1. Porque o sr. levou-os I estacio?
Level -os I estacio afim de chegarem a tempo.

2, Para que fim o sr. saiu de casa Is 11 horas?
Para terTos tempo de fazer compras.

3. Quanto*tempo temos de esperar ate eles desembarcarem?
Ate eles desembarcarem temos"W esperar uns
minutos.

4. Porque a senhora deixou-os dormir ate tarde?
Deixei-os dormir ate tarde, por estarem cansados.

Parte II - Perguntas:

Ex: A Para que o sr. comprou os lipis?
Comprei os lapis para eles escreverem.

1. Para que o sr. comprou os livros?
2. Para que o sr. comprou os cigarros?
3. Para que o sr. comprou o radio?

Ex: B Onde estao os convidados?
Eu pedi para eles irem para a sala.

1. Onde estio os alunos?A
2. Onde estio os professores?
3. Onde estio os sargentos?

Ex: C Quem sao aqugles oficiais?
Creio serem visitas de outro pals.

1. Qpem sao aquslas senhoras?
2. Quern sao aqusles homens?
3. Quem sao aqueles pracas?
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Ex: D 0 que glesAfazem depois ales chegarem em casa?
Depois deles chegarem em casa, eles jantam.

1. 0 que =Ss faremos, depois de nos chegarmos ao
Brasil?,

2. 0 que nos compraremos, depois de comprarmos as
malas?

3. 0 que os srs. fario, depois dos srs, estudarem
portugues?

Ex: E 0 que os srs. fario antes
Monterey?
Antes de nos sairmos de
a mania.

dos srs. sairem de

Monterey, nos venderemos

1. 0 que ales fazem, antes dgles sairem de casa de
manha?

2. 0 que os trens fazem, antes dgles sairem duma
estacio?

3. 0 que os bons pintores fazem, antes dgles pintarem
uma parede?

Ex: F Ao hastearem a bandeira, o que os soldados
uniformizados devem fazer?
Ao hastearem a bandeira os soldados uniformizados
devem fazer continencia.

,

1. Ao entrarmos num elevador, devemos prestar atencio
no que?

2. Ao deacermos uma escada, devemos prestar atencao
no que?

3. At) fazermos um cheque, o que devemos escrever?

Ex: G ties hospedaram os senhores na casa dales?
Nao, eles nio nos hospedaram, apesar de terem
dois quartos vazios.

1. 0 que os srs, vio fazer, apesar de saberem bastante
portugues?

2. 0 que as senhoras vio comprar, apesar de ji terem
muitos vestidos?

3. Os srs. vao contribuir para a campanha de paralisia
infantil, apesar de ja darem dinheiro para muitas
obras de caridade?
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Ex: H Sem estudarmos 4 possfvel que saibamos um assunto?
--1 dificil que saibamos um assunto sem estudarmos.

1. E possivel Is comprarem um Cadillac? (sem terem ____)
2. t possivel nos irmos agora a cidade? (sem termos )
3. t necessirio nos usarmos roupa de li? (sem estarmos com

)

Ex: I Alem de trabalharem, o que os srs. vio fazer?
Wm de nos trabalharmos, taMbem vamos passear.

1. Os srs1 vio a Los Angeles? (alem de irmos a
2. 0 que ales vio fazer sabado? (alem de
3. 0 que elas vio l e r? (alem de

Ex: J Porque os srs,,se levant aram tio cgdo hoje?
Levantamos cedo afim de termos tempo de ir a igreja.

1. Porque os srs, sairam de casa to cgdo?
2. Porque os srs. ficaram em casa ontem?
3. Porque Maria e Joao nao saem de casa e nio compram

coisas?

Ex: K Para que fim os srs. compraram a miquina de lavar roupa?
Para nossas esposas nio terem tanto trabalho com a
roupa

1. Para que fim ales usam Oculos?
2. Para que fim os srs. compraram a televisio?
3. Para que fim elas trabalham?

Ex: L Ate Iles receberem a carteira de chofer, o *Rue 4 preciso?
Ate ales receberem a carteira de chofer, eles precisam
estudar as leis do trafego e fazer dois exames.

1. 0 que os alunos fario.,ate se formarem?
2. Ooque os soldados farao ate completarem o treinamento

basico?
3. 0 que nos faremos ate sexta-feira?

Ex: M Porque ales foram condecorados?
tiles foram condecorados por terem feito um ato herciico.

1. Porque ales nio pude ram pagar a passagem do Snibus?
(Por nio )

2. Porque ales estao contentes?
3. Porque ales receberam uma multa?
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DIALOG°

0 Coronel Gibson, ,ao chegar a Lisboa, foi apresenta
do ao Capitio Araujo do Exercito Portugues. Depois
dos cumprimentos da formalidade, ambos sentaram-se
a uma mesa numa esplanada de um cafe, para converser
e tomar uma bebida.

Personagens: Coronel Gibson e Capitio Aratijo

G 0 seu pals 4 muito antigo, nio 4 verdade?
A Sim. Tem mais de oito seculos de existencia.

G Sabe-me dicer quando foi fundado?
A Em mil cento e quarenta (1140) por D.Afonso

Henriques.

G
A

G
A

G
A

G
A

Quantas formas de governo teve?
Duas: a monarquia e a republica.

Quanto tempo durou a monarquia?
Desde a fundacio ate mil novecentos e dez (1910).

Houve entio muitos reis famosos?
Muitos. E muitos guerreiros e navegadores.

Quais foram os principais
D. Afonso I, D. Diniz, D.
D. Sebastiio, D. Manuel I

reis?
Pedro I, D. Joio I,
e outros.

G E qua4s foram os guerreiros?
A Nuno Alvares Pereira, Duarte Pacheco, Afonso de

Albuquerque e tantos mais.

G E os maiores navegadores?
A 0 Infante D. Henrique, Bartolomeu Dias, Vasco da

Gaeta, Pedro Alvares Cabral, Fernando Magalhies,
Cabrilho, etc.

G Tambem houve grandes figuras femininas?
A Sim. Santa Isabel, D. Ines de Castro, D. Felipa de

Vilhena, D. Felipa de Lencastre, D. Leonor e Maria
da Fonte.
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G E quern se distinguiu mais nas letras?
A Dos autores classicos: Gil Vincente, D. Francisco

Manuel de Melo, Camases, Antonio Vieira, Manuel
Bernardes

G E dos ronancistas?
A Camiio, Herculano, Castilho, Garrett, Eca de Queiroz,

Ranalho Ortigio, Oliveira Martins, Antero de Quental
e Jilio Diniz.

G Quanto aos autores nodernos?
A Os mais populares sio: Antero de Figueiredo, Raul

Brandio, Ferreira de Castro, Aquilino Ribeiro,
Antonio Correia de Oliveira, Julio Dantas, etc.

G E no ramo das ciencias?
A Com excel)* da matemitica, da medicina e das

ciincias nauticas, os portugueses nio foram tad)
brilhantes.

G Quer diner que nio houve muitos cientistas?
A Exatamente. Sio contudo conhecidos os nomes de

Abraio Zacuto, Bartolomeu de Gusaio, Gago Coutinho
e Sacadura Cabral.

G Em que eles se tornaran celebres?
A Abraao Zacuto foi um grande matemiticot que aperfei-

coou as tabuas de Pitigoras e criou multos cilculos
e leis pars os descobrimentos naritimos.

G E Bartolomeu de Gusnio, o que fez?
A Poi o inventor do balio aerostitico e iniciador da

navegacio aerea.

G E Gago Coutinho e Sacadura Cabral?
A Fizeran a primeira travessia aerea do Atlintico-Sul,

num pequeno aviao, partindo de Lisboa pars o Erasil.

G Best. Est& a fazer-se tarde e tenho que me chegar
pars cast.

A Entio at & primeira. E muito prazer em conheci-lo.
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G 0 prazer foi todo meu. E muito obrigado pela sua
valiosa informacio.

A Seapre Is suas ordens!

Nota: De mods) a mostrar ao aluno as diferencas
ortograficas entre o portugues do Brasil
e o de Portugal, as liciies de 52 a 5E foram
escritas segundo as regras ortogrificas de
Portugal.
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Parte I - Perguntas:

EXERCfCICS

L. 65

1. Para podermos entrar numa casa, o que precisamos fazer?
2. Para termos mais comodidade em casa, o que podemos fazer?
3. Depojs dos srs. fumarem um cigarro, onde os srs. poem

o toco?
4. Quando os tiabalhadores receberio seus ordenados? DEPOTS
5. 0 sr. pagara os homens antes dgles terminarem o servico?
6. Ao chegarem a Escola, os srs. vgm logo para a classe?
7. Ao estacionarem o carro numa ladeira, o que os srs. fazem?
8. Apesar dos srs. nao terem fome, os srs. sempre comes'?
9. Apesar dries terem boa vontade, ales sempre fazem tudo

direito?
10. Os srs. dio uma opiniio, sem saberemtos detaihes?
11. Sem os srs. saberem a his1757ia, a musica, os costumes,

4 possivel que saibam bem a lingua dum povo?
12. Alemde serem colegas de classe, os srs. sio amigos fora

da escola?
13. Alen de andar a 1)4, que outro exercicio o sr. pratica?
14. Afim dos srso falarem bem,portugugs, o que 4 preciso fazer?
15. 1m de os predios novos da Escola, o que foi

preciso fazer?
16. Ate os srs. receberem os seus soldos, quantos dins terio

de,esperar?
17. Ate comegarem as ferias de Natal, quanto tempo teremos de

esperar?
18. Os,srs. ja foram multados por desobedecerem alguma lei do

trafego de veiculos?
19. tiles ja foram condecorados por terem feito um ato heroico?

Parte II - Passe as sentencas abaixo dum modo finito para o
infinito:

1. Ncis desejamos gue os srso tenham sido convidados.
2. Sinto ase nio estEjam aqui.
3. Quanlo-ebegamos, ele comecou a aula. AO
4. Quando ales entraram eu falei com ales. AO
5, Sal de casa sem que eles me vissem.
6. ties perderam o trem porque chegaram tarde a estacio.
7. Ele ira embora antes que nos cheguemos a sala.
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8. 0 filme comecou depois due gles entraram.
9. Todos estio contentes porgy receberam as ordens.

10. Fedi para sue el as cantassem.

Parte III - Leitura e Perguntas:

CI comando disse aos sargentos para fazersm muito exercicio
de ordem unida com os soldados, porque havera uma parada no
dia 7 de setembro. E ordenou aos sargentos para prepararem
um desfile exceptional, e para exercitarem uma nova formacao.

Espero no pedirem mais nada, e nio exigirem muita coisa.
A instrucio de ontem "foi de rebentar"! Hoje you pedir
dispensa de servico porque torci um pe:

if !

impostivel um bom adestramento militar sem fazermos
muito exercicio de ordem unida. E hora de cooperarmos.

Creio podermos brilhar na parada. Hoje ninguem iri [I
para o "rancho" antes de conseguirmos uma boa demonstracao
de ordem unida.

[]1. 0 que o comando disse aos sargentos?
2. 0 que ordenou?
3. 0 que eu espero?
4. Como foi a instrucio de ontem?
5. Porque eu you pedir dispensa de servico hoje?
6. t possIvel um bom adestramento militar sem

fazermos muito exercicio?
7. 0 que eu creio?
8. Quando iremos ao rancho?

Parte IV - Traduza:

1. He brought the car for us to ride. (for our riding)
2. It was a good chance (ocasiio) for us to buy the house.
3. I gave him the letter so he could know the good news.
4. He gives me books to read, occasionally.
5. He told us that he was buying the book for us to read.
6. Before their coming, I want to be there.
7. After we studied the lesson he told us we had more work.
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Mil/RA

0 Coronel Gibson, ao chegar a Lisboa, foi apresentado

ao Capita() Aradjo do Exercito Portuguis. Depois dos can

primentos da formalidade, ambos sentaram-se a uma mesa

numa esplanade de um cafe, para conversar e tomar

uma bebida.

1 Para once foi designado o Coronel Gibson?
2 A quem ele foi apresentado?
3 De que ramo das Forcas Armadas e o Capitio Aradjo?
4 0 que fizeram eles, depois dos cumprimentos da

formalidade?
5 Para que eles se sentaram 11?

O Coronel Gibson ouvira dizer que Portugal era um

pals muito antigo, mas desconhecia a data da sua

fundacio. Entio, o Capitio Aradjo disse-ihe que o seu

pals fora fundado em all cento e quarenta (1140),

contando portanto mais de oito seculos de existencia.

Durante a sua longs histOria, ease pals teve duas

formas de governo: monarquia e reptiblica. A primeira

durou desde a data da sua fundacio ate mil novecentos

e dez (1910). A segunda de mil novecentos e dez ate

aos nossos dias.

6 0 que ouvira o Coronel Gibson?
7 Ile conhecia a data da sua fundacio?
8 Quando foi fundado?
9 Com quartos seculos de existencia conta?10 Quantas formai de governo teve?

11 Quanto tempo durou o monarquia?
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12 Quando comecou a repdblica?

0 Capita() Aradjo tambem disse que na sua opiniio os

principals reis foram: D. Afonso I, D. Diniz, D. Pedro

I, D. Joio I, D. Sebastiao e D. Manuel I.

Dos guerreiros, ele mencionou os nomes de Nuno

Alvares Pereira, Duarte Pacheco e Afonso de Albuquerque.

Entre os maiores navegadores, citou os nomes de Vasco

da Gama, Bartolomeu Dias, Pedro Alvares Cabral, Fernando

de Magalhies e Joio Rodrigues Cabrilho.

Houve tambem grandes heroinas, como Sta. Isabel, D.

Felipa de Lencastre, D. Felipa de Vithena, D. Leonor e

Maria da Fonte.

13 Quais foram os principals reis?
14 Quais foram os guerreiros, que o Capitio Aradjo

mencionou?
15 Quais fora, os navegadores, que ele citou?
16 Houve tambem grandes heroinas?
17 Sabe o nome de algumas?

Nas letras, Portugal tem grandes autores, tanto

clissicos como contemporineos e modernos. Entre os

autores clissicos distinguem-se Gil Vicente, D. Fran-

cisco Manuel de Melo, Pe. Antonio Vieira, Pe. Manuel

Bernardes e Luis Vaz de Camiies.

Dos autores contempor2neos, tambem chamados ronan-

cistas, destacam-se Camito Castelo Branco, Alexandre

Herculano, Antonio Feliciano de Castilho, Almeida
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Garrett, Eca de Queiroz, Ramalho Ortigio, Oliveira

Martins, Antero de Quental e Jilio Diniz.

Sio tamt4m dignos de mencio alguns autores moderns

muito populares: Antero de Figueiredo, Rail Brandi°,

Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro, AntOnio Correia

de Oliveira, Jilio Dantas e tantos mais....

18 Portugal tem grandes literatos ou homens de
tetras?

19 Conhece alguns clissicos portugueses?
20 Sabe o nome de alguns romancistas?
21 Lembra -se de algum autor modern?
22 Ja leu algumas das seas obras?

Com excepcao da matemitica, da medicina e das

ciincias niuticas, os portugueses nao foram muito

brilhantes nas ciincias experimentais ou fisico-

quimicas, embora hajam algumas sumidades. Sao

conhecidos, por exemplo, os nomes de: Abraio Zacuto,

aperfeicoador das tibuas de Pithoras e criador de

muitos cilculos e leis de marear; Pe. Bartolomeu de

Gusmi4 o inventor do balio aerostitico e o primeiro

homem a elevar-se da terra numa "passarola ", presa ao

balio; Gago Coutinho e Sacadura Cabral, os primeiros

a fazerem a travessia do Atlintico-Sul, num pequeno

aviio, que partiu de Lisboa para o Brasil.

Havia muito mais que conversar sobre Portugal, mas

fazia-se tarde e o coronet queria chegar-se para casa.
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Por isso, combinou com o capitio para se encontrarem

novamente para outra cavaqueira como essa.

23 Os portugueses foram brilhantes nas ciencias
experimentais?

24 Em que ramo das ciincias se distinguiram mail?
25 Houve algumas sumidades?
26 Como se chamava o matemitico da epoca dos des-

cobrimentos maritimos?
27 0 que ele aperfeicoou?
28 0 que ele criou para a naysgacio maritima?
29 Quern foi o inventor do balao aerostatico'
30 Como se chamava o apareiho em que ele subiu'
31 Quaffs foram os primeiros aviadores, que fizeram

a travessia do Atlintico-Sul?
32 Donde eles partiram e aonde chegaram?
33 Havia muito que conversar sobre Portugal?
34 Entio, porque eles interromperam a conversa?
35 0 que combinaram, antes de se despedirem?
36 Para qui'?

* Pe. abreviacio de Padre
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EXERCfCIO DE INiERPRETKAO

Parte A

1 Quem era o Capitio
Araujo?

2 Como se chanava o
oficial americano?

3 Onde eles estavan?

4 Porque eles estavam li?

5 0 que o Coronel Gibson
queria saber-acerca de
Portugal?

6 Quando e por quern foi
fundado?

7 Portugal teve muitas
formal de governo?

Parte B

1 He was an officer in the
Portuguese Army.

2 The American officer's
name was Colonel Gibson.

3 They were on the sidewalk
of a Lisbon Cafe.

4 They were there having a
drink while talking about
Portugal.

5 First he wanted to know
when Portugal was founded.

6 It was founded in 1140 by
the king, Dom Afonso Hen-
riques.

7 It had two, the monarchy
and the republic.

Yes, it lasted from its
foundation to 1910.

8 A monarquia durou muito 8
tempo?

9 Durante esse longo perio 9
do monarquico, houve mu"
tos refs famosos?

Yes, there were many, and
many var heroes and nave-
gators.

10 Tambem houve grandes 10 Yes, there were a few
figuras femininas? heroines.

11 E quern se distinguiu
mais nas letras?

11 Well, there were so
many distinguished
writers that it would
be impossible for me
to name them all now.
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12 Mas o senhor sabe o
nome do maior genio da
literatura portuguesa?

13 E nas ciencias, quem
foram os homens mais
celebres?

L. 65

Parte B

12 Yes, he was Can6es,
author of the great
maritime poem "Lusiadas".

13 Abraio Zacuto for perfect-
ing the Pythagoras tables
and creating many navi-
gation clans; Bartoloneu
de Gusmao for inventing
the first balloon that he
called "passarola" or
large bird.

68

[1



...arr....1.001M.1**WW5.1WrIVM1.10.1....MYMKOMOIX

INFINITO PESSOAL

GRAMATICA

L. 65

1. In the sentence - He asked to sine - tie yediu para
cantar . the subject HE of the main verb(asked), is
also the subject of the infinitive (to sing).

In this case the Infinitive is impersonal and in
Portuguese it is invariable.

2. In the sentence - He asked US to sing - tie pediu para
NOS cantarmos - the subject of the main verb (asked) is
(he) and the subject of (cantarmos) is (we).

In this case the INFINITIVE is PERSONAL.

i.e.
a) Comprei gstes livros, para meus filhos

estudarem.
I bought these books, for my children
to study.

b) Penso, pelo que vi, serem estrangeiros.
I think, by what I saw, that they are
foreigners.

c) Nio me surpreendo dos srs. quererem it agora.
I am not surprised you want to go now.

3. From the examples above we conclude that the Personal
Infinitive is used when it has its own subject, different
from the main verb:

Dissemos estar prontos
(n6s) (nos)

Dissemos estarem prontos
(nos) (os srs., eles)

Infinito IMPESSOAL

Infinito PESSOAL

4. WE ALSO USE the Personal Infinitive when it is possible
to replace it by a finite tense.

69



i.e.

L. 65

hora dos srs. partirem.
t hora de que os srs. partam.

Nio me surpreendo dales falarem bem.
Nio me surpreendo de 477gre7 falem bem.

Sat sem ales me verem.
Sal sem que me vissem.

Convem irmos j&
Convem que vamos ji.

Demos boas notas por serem estudiosos.
Demos boas notas porque eram estudiosos.

5. The Personal Infinitive is used after the following
prepositions and corresponds to the Gerund in English
(ING):

Portuguese

Preposition + Personal Inf.

Depois de
Antes de
AO
Apesar de
Sem
Alen de

a)

b)

c)

(n6s) chegarmos
(n6s) partirmos
(Os) comprarmos
(eles) serem
(elas) verem
(n6s) vendermos

English

Preposition + Gerund

After
Before
On
Inspite
Without
Besides

(we) arriving
(we) leaving
(we) buying

of (thelabeing
(they)seeing
(we) selling

tie comecou a falar depois de nos chegarmos.
He started speaking after we arrived.

Iles chegaram um pouco antes de nos partirmos.
They arrived a little before we left.

Ao comprarmos
estrada.
On our buying
the road.

a casa, comegaram a construir a

the house, they started building

d) Apesar de serem mocas, a mie nio as deixa sair scis.

Inspite of being young ladies, the mother will not
let them go out alone.
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e) Sal de casa, sem ales me verem.
I left the house, without their seeing me.

f) Al4m de vendermos a casa, tivemos de vender o carro.
Besides selling the house, we had to seel the car.

6. The Personal Infinitive is used after prepositions like:

a) Afim de chegarem a tempo, levei-os de carro 1
estacao.
In order to (they) arrive in time, I drove them
to the station.

b) Para to rem tempo de fazer algumas compras, saimos
TrEasa as 11 horas.
In order (for them) to have time to do some shopping,
we let at 11 Onlock.

c) At desembarcarem, esperaremos uns 10 minutos.
Until they land, we will wait about 10 minutes.

d) Por estarem muito cansados, deixei-os dormir mais
UM pouco.
Oh account of being too tired, I let them sleep
a little more

7. From the examples above, we conclude that the "Simple"
Personal Infinitive by itself, does not indicate the
time when the action takes place. The idea of time is
indicated by the other clause or clauses:

Por estarem muito cansados (there*s no idea of time
in this clause)

Deixei-os dormir mais um pouco (the Preterite "deixei"
indicates that the
action of the
Infinitive clause
took place in the past)

8. Contrary to other instances, when a preposition is used,
like the ones in paragraph 6, the subject of the main
verb MAY BE THE SAME SUBJECT OF THE INFINITIVE CLAUSE
and in Portuguese we still use Personal Infinitive:

Por estarem muito cansados depois de tanto
trabalho, ales dormiram mais um pouco.
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VOCABULARIO

A AEROSTATICO, aerostatic.
APERFENCADOR Cm.) improver, developer.
APERFENOOU (aperfeicoar, reg.) preterit, you, he

perfected, improved.
ATE A PRIMMIRA, I.11 be seeing you.
AUTORES CLASSICOS Cm.) classical authors.
AUTORES MODERNOS (m.) modern authors.

B BALAO Cm.) (babes) balloon.
BRILHANTE/S,(adjjshining, ('n.) diamond.

C CALCULO /S (m.) calculus.
CAVAQUEIRA (f.) chat.
CtLEERE/t, famous, celebrated.
CIENTISTA/S Cm. and /...) scientist.
CICIA /S (f.) science.
CORBIN(*) (combinar, reg.) preterit, you, he planned

pit h, agreed upon.
CONTUDO, however, nevertheless.
COMPRIMENTO/S DA FORMALIDADE, CUMPRIMENTO/S DA PRAXE

(mi.) greeting of formality, conventional greeting.

D DESCOBR/YMNTO/S (m.) discovery.
DESCONHECIA (desconhecer, reg.) imperfect, you, he

did not know, ignored.
DUROU (durar, reg.) preterit, (it) lasted.

E ELEVAR-SE, reflexive, to lift himself.
EXISTIINCIA (f.) existence.

F FIGURA/S FEMININA /S (f.) feminine figure, great
roman.

FUNDAGA0 (f.) foundation.
FUNDADO (fundar, reg.) past participle, founded.

G GUERREIWS Cm.) rarrior, "ar hero.

H HEROINA/S (f.) heroine.

I INICIADOR (m.) initiator.
INVENTOR Cm.) inventor.

L LETRAS Cf.) letters. literature.
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M I'IAREAR (reg.) to sail the seas.
MARtTIMOVS, adj. maritime, (m.) seafaring man.
MATEMATICA (f.) mathematics.
MONARWIA (f.) monarchy.

N NAUTICO /S, nautical, nautic.
NAVEGADOR/ES (m.) navigator.

P PASSAROLA (f.) large bird.
PITAGORAS, Pythagoras.
POPULAR/ES, popular.
PRESA (prender, reg.) irregular past participle, tied.

R RACK DAS CINCIAS (m.) field of sciences.
REVS (m.) king.
ROMANCISTA (m. and f.) novelist.
REPI)BLICA (f.) republic.

S SFMPRE AS SUAS ORDENS, always at your orders, at
your service.

SUMIDADE/S (f.) prominent people.

T TABUO (f.) table,
TANTOS MAIS, so many more.
TENHO QUE ME CHEGAR PARA CASA, I have to be going,

I'd better go home.

V VALIOSA -SO, valuable, of great value.

73



DIALeGo

LICA° 66

Os dois amigos voltaram a encontrar-se num restau-
rante da Baixa, desta vez para falar sobre o clima,
as paisagens, o folciore e as riquezas de Portugal.

Personagens: Coronel Gibson e Capitio Aratijo

A Bom dia! Que tal se tem dado com os ares de Portugal?
G Muito bem! Sabe que nao estranhei nada, porque vim

da California, onde a temperatura era semelhante.

A Talvez a por esse motivo que para 1 a vio muitos
portugueses.

G Certamente. Diga-me como e o clima aqui.

A Varia muito, conforme a regiio: fresco no norte,
seco no nordeste, temperado no litoral, quente no
centro e no sul do pals.

G Como sio as paisagens?

A Hi lindas paisagens por todo o pais.
G Poder& descrever-me algumas?

A Com muito gosto. Comecarei pelo litoral.
G dtimo, porque gosto muito de praias.

A Pois Portugal tem cerca de 800 quilometros de costa
com praias magnificas.

G Quais sao as mais frequentadas?

A As de Matozinhos, Nazare, Estoril, Caparica, Guincho
e Arribida.

G 111 muitas montanhas?

A Sim, principalmente para o norte.
G Praticam nelas os desportes de inverno?

A Sim, sobretudo na Serra da Estrela, onde hi boas
pouladas.

G E ha muitos rios?

A Muitos. Os principals siot Minho, Lima, Douro,
Mondego, Tejo e Guadiana.

G Onde ficam as planicies?
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A Fican ao sul do Tejo, nas provincias do Ribatejo,
Alto Alentejo e Balm) Alentejo.

G A agricultura esta desenvolvida?

A Esti., mas nio tanto como era de dese jar.
G Que produtos cultivam aqui no continente?

A Cultivam cereals, frutas, legumes e vegetais.
G Quaffs sio produzidos en maior escala?

A Omilho o trigo, as azeitonas, as batatas, o
feijio e todos os vegetais.

G E quanto ao comercio e 1 industria?

A Tenos progredido alguma coisa, mas ainda estamos
bastante atrasados.

G Entio, quais sio as fontes de receita?

A As conservas, os vinhos, as frutas passadas, a
cortica,,o azeite e o bacalhau.

G E a pecuaria? E variada?

A Muito. Nas se ryas criam rebanhos de cabras e
ovelhas, e nas planIcies manadas de bois e varas
de porcos.

G Ouvi dizer que fazem feiras populares, onde vendee
de tudo.

A E verdade. Hi feiras quase diiriamente, e algumas
delas sio muito interessantes.

G Tamben me falaram de festas e romarias.

A Hi um sem ntimero delas, que se prolongam por todo
o ano.

G Quais sio as mais concorridas?

A As de Sio Martinho no Porto, do Bon Jesus em Braga,
dos Santos Populaces em Lisboa e as do dia 13 em
Fatima.

G One que nio quero perder nada disso!

A Garanto-lhe que, quando souber de alguna, the direi
G Muito bemo Fica assim conbinado.

A Adeus! 2 at i prOxima vez.
G Obrigado. Adeus!
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LEITURA

Os dois amigos, Capitio Aratijo e Coronel Gibson, vol-

taram a encontrar-se num restaurante da Baixa, desta vez

para falar sobre o clima, as paisagens, o folclore e as

riquezas de Portugal.

Mast antes de entrar no assunto, o capitio perguntou

ao coronel que tal se tem dado corn os ares de Portugal.

Este respondeu que nao estranhou nada, porque veio da Ca-

lifOrnia, onde a temperatura era semelhante. Talvez

por isso, disse o capitio, que para la vio muitos por-

tugueses.

1 Onde os dois amigos voltaram a encontrar-se? .11

2 Desta vez para que?
3 Miss antes de entrar no assunto, o que o capitio

perguntou ao coronel?
4 0 que este respondeu?
5 Porque ele nio estranhou nada?
6 0 que ele disse sobrea temperatura da California?

7 Por que motivo muitos portugueses vio para a

California?

Falando do clima, o capitio disse que varia muito,

conforme a regiao. E fresco no norte, seco no nordeste,

temperado no litoral, quente no centro e no sul do pals.

Ao descrever as lindas paisagens, que hi por todo 0

pals, o capitio conecou pelo litoral, dizendo que Por-

tugal tem cerca de 800 quilOmetros de costa, corn mag-

nificas praias. No verio as mais frequentadas sio as
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de Matozinhos, Nazar4. Estoril, Caparica, Guincho e

Arrabida.

Hi muitas montanhas no norte, mas a mais conhecida

de todas 4 a Serra da 5strela, onde se praticam os des-

portes de inverno. Li existem boas pousadas para os

desportistas.

Quanto aos rios, os principais sio o Minho, o Lima,

o Douro, o Mondego, o Tejo e o Guadiana.

As planicies ficam ao sul do Tejo, nas provincias

do Ribatejo, Alto Alentejo e Baixo Alentejo.

8 0 que,o capitio disse acerca do clima?
9 Como e no no

10 No nordeste?
11 No litoral?
12 No centro e no sul?
13 Por onde o capitio comecou a descrever as

paisagens?
14 Onde ha lindas paisagens?
15 Quantos quilemetros de costa Portugal tem'
t6 Ha boas.yraias?
17 Quais sac) as mais frequentadas?
18 Onde ha mais montanhas em Portugal?
19 Qual 4 a mais conhecida de todas?
20 Que desportes se praticam li?
21 Existem la pousadas?
22 Quais sio os principais rios?
23 Onde ficam as planicies?

A agriculture esta desenvolvida, mas nio tanto como

era de desejar. 0 continente produz de tudo - cereals,

frutas, legumes, vegetais, etc. Destes sio produzidos

em maior escala: o milho, o trigo, as azeitonas, as
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batatas, o feijio e todos os vegetais.

Referindo-se ao comercio e i inddstria, o capitio

disse que tim progredido alguma coisa, mas ainda estio

bastante atrasados. As maiores fontes de receita do

continente sao as conservas, os vinhos, as frutas nassa-

das a cortica, o azeite e o bacalhau.

A peculria 4 muito variada. Nas se ryas criam re-

banhos de cabras e oveihas, e nas planicies manadas de

bois e varas de porcos.

24 A agricultura esti desenvolvida?
25 0 que o continente produz?
26 Diga o nome de alguns produtos?
27 Desses, quais sio produzidos em major escala?
28 Os Rortugueses tem progredido no comercio e na

industria?
29 Onde criam rebanhos de cabras e ovelhas?
30 Onde criam manadas de bois e varas de porcos?

CI Coronel Gibson ouvira dizer que faziam feiras

populares, onde vendiam de tudo. 0 Capita() Aradjo disse

que era verdade, que haviam feiras quase dilriamente e

algumas delas eram muito interessantes.

Tinham tambem falado ao Coronel de festas e romarias.

Entio o capitio explicou-lhe que havia um sem ntimero

delas, que se prolongavam por todo o ano, sendo as mais

concorridas as de Sio Martinho no Porto, do Bom Jesus em

Braga, dos Santos Populares em Lisboa e as do dia 13 em

Fatima.
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0 coronel nio queria perder nada disso. De forma que

o capita° garantittlhe que, quando soubesse de alguma,

the diria.

0 coronel achou muito bem e disse que ficaria assim

combinado.

31 0 que o Coronel Gibson ouvira dizer?
32 0 que vendiam la?
33 Quando haviam feiras?
34 Como eram as feiras?
35 De que mais tinham falado ao coronel?
36 0 que the explicou o capitio7
37 Por quarto tempo se prolongam?
38 Quais sao as mais concorridas?
39 0 coronel queria it a todas elas?
40 0 que o capitio lhe garantiu?
41 Que tal achou o coronel?
42 0 que disse ele?

EXERCfCIO DE INTERPRETAcA0

Parte A Parte B

1 Onde o Coronel Gibson e 1 They met in a restaurant
o Capitio Aratijo se en- in Baixa.
contraram?

2 Para que se encontraram 2 To talk about the climate,
li? scenery, folklore and re-

sources of Portugal.

3 Como 4 o clima? 3 The climate varies accord-
ing to the area. It is
cool in the north, dry in
the northeast, mild on
the coast, hot in the cen-
tral and southern parts of
the country.
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4 Como sio as paisagens? 4 There are beautiful land-
scapes all over the
country.

5 A costa de Portugal 4 5 Yes, it is about 800
grande? kilometers long with

marvelous beaches.

6 H1 muitas nontanhas? 6 Yes, there are many in
the north, but Serra da
Estrela is the best known.

7 Porque a Serra da Estrela? It is a resort with good
4 a mais conhecida? facilities for winter

sports.

8 Hi tambem muitos rios? 8 Many, but there are only
six main ones.

9 Onde ficam as planicies? 9 They are south of the Ta-
gus river, in the provin-
ces of Ribatejo, Alto
Alentejo and Baixo Alen-
tejo.

10 Yes, but not as
it was desired.

10 A agricultura esti
desenvolvida?

11 0 que cultivam no 11
continente?

12 Como os portuguesss tgm 12
progredido no comerdio e
na industria?

13 Entio, quais sio as 13
fontes de receita do pals?

14 E como 4 a pecuiria?

They grow grain,
and vegetables.

much as

fruits

Ve have progressed a
little bit, but we are
still far behind.

Canned goods, wines, sun
dried fruits, cork, olive
oil and codfish.

14 It is mixed; goats and
sheep are raised on
rugged mountain ranges,
cattle and pigs on the
plains.
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15 Quando fazem as feiras?

16 Pode-me dizer tambem
alguma coisa das festas
e romarias.

17 Olhe que eu nio quero
perder nenhuma!

L66

15 They have fairs practi-
cally every day, and
some of them are very
interesting.

16 There are innumerous
festivals and pilgrimages
throughout the year.

17 I promise 11en I learn of
any let you know.

VOCABULARI O

A ALGUMAS DELAS, some of them.
AS (PRAIAS) DE, those (beaches) of.
ATI A PROXIMA VEZ, until next time, be seeing

you.
AZEITONA/S (f.) olive.

B BAIXA (f.) lower part of Lisbon.
BOO (m.) ox.
BOM JESUS (m.) Good Jesus.

C CEREAIS -AL (m.) grain, cereals.
COM1RCIO (m.) commerce.
CONCORRIDA/S (concorrer, reg.) past participle,

cro%'ded, well-attended.
CONSERVA/S (f.) preserve, canned foodstuff.
CONTINENTE (m.) Portuguese mainland as opposed to

Portuguese islands and overseas provinces.
CORTICA (f.) cork.
CULTIVAM (cultivar, reg.) present indicative, you,

they cultivate.

D DESENVOLVIDA (desenvolver, reg.) past participle,
developed.

DESPORTE/s (m.) sport.
DESTA VEZ, (at) this time.

E A POR ESSE MOTIVO QUE, it is for that reason that.
ERA nE DESEJAR, it "as desired.

81



L66

F (ME) PALARAM (falar, reg.) preterit, I vas told.
FATIMA, famous shrine north of Lisbon.
FEIRA/S (f.) fair, open air market.
FESTA /S Cf.) festival, festivity, celebration; party.
FICA ASSIM COMBINAnO, it is settled, agreed upon, then.
PCNTE/S DE RECEITA Cf.) source of income.
PREQUENTADA/S (frequentar, reg.) past participle,

popular, frequented; attended.
FRESCO -CA, cool, fresh.
FRUTA/S PASSADA/S (f.) sun-dried fruit.

G GARANTO-LHE (garantir, reg.) present indicative, I
guarantee you.

I INDdSTRIA Cf.) industry.

L LEGUME/S Cm.) yellow vegetable, legume n.
LITORAL (m.) coast.

M MAIOR ESCALA2 larger scale.
MANADA/S Cf.) herd of cattle.
MAGNfFICA/8 -CO, magnificent,

N NXO QUERO PERDER NADA DISSO,
of that.

NAO TANTO, not so much.

P PAISAGENS -GEM (f.) landscape.
PLANfCIE/S (f.) plain.
PORCO/S (m.) hog, pig..
POUSADA/S (f.) lodge, inn.
PRAIA/S (f.) beach.
PRATICAM (praticar, reg.) present

they practice, perform. hold.
PRODUTO/S (me) product.
PRODUZIDO/S (produzir, reg.) part

ed.
PROGREDIDO (progredir, reg.) past

gressed.
PROVNCIA /S Cf.) province.

splendid.

I don't rant to miss any

indicative, you,

participle, produc-

participle, pro-

Q QUE TAL SE TEM DADO COM OS ARES?, hor have you been

getting along with the (airs) climate?

R RIQUEZA/S Cf.) resource, i'ealth.

ROMARIA/S (f.) popular festival, pilgrimage.
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S SAO flARTINHO, Saint Martin.
SANTOS PCPULARES (m.) popular saints (Saints Peter,

Paul, John and Anthony).
SEGO /3 -CA, dry.
SEMELHANTE, similar to, like, alike.
SODRETUDO, above all, Cm.) overcoat.

T TEMPERADO -DA, mild, temperate; seasoned.
TRIGO (n.) 1-heat.

U U}. Sra1 NMEZO, a countless number.

V VARA/S Cf.) herd of wine, stick; metal bar;
judicial area.

VARIA (variar, reg.) present indicative, (it) varies.
VEGETAIS -AL (m.) green vegetable.
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LEITURA

Portugal

Parte I

LIQX0

Portugal tem quatrocentas milhas de quebra-mar. A sua costa a Ul-

tima barreira as aguas turvas do Atlfintico, rolando ate morrerem num cir-

culo vertiginoso. Sob essa muralha ocefinica Fenicios e Gregos fundaram

seas povvagiies, onde mais tarde nasceram os marinheiros que criaram o po-

der maritimo que se transformou no Portugal modern.

Ji no sao tipicas da nacio as vilas de pescadores que the serviram

de mazes, porque nelas pouco hi mudado: o mesmo orgulho da arte fenicia,

a mesma luta corn o mar, o mesmo esgrito que criou Portugal. Assim, as

criangas destes pescadores nascidas para o mar, seguem a educacio dos

seus maiores. Ainda hoje devem aprender a arte prgtica de marinheiro.

No entanto, a paixIo pelo mar g elemento radicado em toda a vida portu-

guess,.

1 Quantas milhas de quebra-mar tem Portugal?
2 0 que e a costa de Portugal?
3 Que povos primitivos fundaram povoagiies ao longo dessa costa?
4 A quern esses povos deram origem?

5 Porque as vilas de pescadores nao sac, tipicas dc Portugal moderno?
6 0 que am Portugal nio hg mudado?
7 0 que as criangas dos pescadores devem aprender ainda hcje?
8 0 que os portugueses sentem pelo mar?

Uma das excursCies favoritas das criangas de Lisboa é a que fazem ao

ftseuNiutico da cidade, monumento da grande epoca dos descobrimentos.

Pois foi em Portugal que se iniciaram os primeiros estudos de navegacio
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em alto-mar, numa escola fundada pelo Infante Dom Henriques, o Navegador.

Na sua long* existencia, esta escola preparou geragaes de capities

do mar, homens que levaram esta nagio a descobrir grande parte do Mind°.

No princfpio da Renascenca, pouco deste mundo era conhecido ou carto

grafadc. Foram os portugueses que em caravelas de 50 toneladas, alarga-

ram as fronteiras do desconhecido nas seas exploragi5es metcrodicas: desco-

briram os Agores em 1423, o Cabo Bojedor em 1433 e, seguindo pars o Sul,

costearam a Africa Ocidental, cruzando o Equador em 1473. Depots do Con-

gc desvendaram o Cabo da Boa Esperanga em 1488, abrindo caminho para a

Africa Oriental, e em 1498 a rota maritima pars a fndia e Litre= Oriente.

Qual e uma das excursiies favoritas das criangas de Lisboa?
10 Porque?
11 Onde se iniciaram os primeiros estudos de navegaglo em alto-mar?
12 Quern fundou essa escola?
13 Que papel essa escola teve na 'Astoria da civilizagio?
14 Em que tipo de embarcaggo os portugueses alargaram as fronteiras

do desconhecido?
15 0 que os portugueses descobriram em 14237
16 E em 1433?
17 E em 1473?
18 E em 1488?
19 E em 1498?

No Mundo Ocidental Colombo tinha anexado as Indias Ocidentais para

a coroa da Espenha, mas foram os portugueses que desembarcaram no Conti-

nente Norte-American em 1499, e portugueses foram que descobriram o Ter-

rit6rio Continental da America do Sul, um ano mais tarde.

Durante este arrojado perfodo da sua histOria, Portugal transformou-

se numa potencia mundial, e corn sua riqueza legou uma heranga soberba na

sua edificagio e na sua ante. B que terra a que gerou e nlimentou tantos
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1

marinheiros: Montanhas ao Norte, ricas planicies ao Sul, e atravis destas, [1

rios de verdes margens correndo para o mar. Um solo fertil regado de igua

Li

pelas brisas himidas do Atlantico.

20 Qum anexou as /ndias Ocidentais para a coroa da Espanha?

21 Mas quern desembarcou pela primeira vez no Continente Norte-American?

Quando?
22 Quern descobriu o TerritOrio Continental da Amirica do Sul? Quando?

23 0 que aconteceu can Portugal durante esse arrojado perfodo de sua

historia?

24 Descreva a terra que gerou e alimentou esses marinheiros.

Nas onduladas planicies do Ribatejo, pastam algumas das melhores ma-

nadas de gado bovino do pais. TaMbAm aqui se encontra o touro preto cria

do para as touradas, vigiado por "campinos" montados a cavalo. Estes ho-

mens de faces rudes denunciam um individuo forte, caracterfstiao desta L_

terra e do sell povo.
1

L
Por Coda a parte em Portugal, castelos encimados por torres abrem as

suas portas a um passado militar de conquistas e reconquistas. Nãó obstan

te, a resistencia ao invasor estrangeiro foi tal que a individualidade

nacional tern permanecido inalterada durante seculos.
L

25 Onde pastam algumas das melhores manadas de gado bovino do pais?

26 Quern vigia oiouro preto criado para as touradas? L_

2? Como a esse individuo?
28 0 que se veportoda a parte em Portugal?
29 A que abrem suas portas?
30 As conquistas de territorios portugueses alteraram a individualidade

nacional?

Hoje, terra corn novas ideias, Portugal do presente reflete o melhcr

do seu glorioso passado. Contudo, velhos moinhos ainda movem suas velas

ao sopro das brisas do ocean.
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Grande parte da agricultura esti altamente modernizada. A mecaniza

cio esti desenvolvida ao ponto de a produgio de trigo, na maior parte doe

anos, bastar ao consumo interno do pais.

Portugal 4 o maior produtor de cortiga do mundo. A casca do sobreiro

fornece 1/3 do lucro nacional proveniente do mercado estrangeiro. Outra

importante colheita 4 a azeitona que fornece aliment° e azeite para cozi

nhar.

31 0 que Portugal do presente reflete?

32 Que contraste se pode notar com as novas ideias?

33 Como se encontra a agricultura?

34 De que maneira Portugal modernizou a agricultura?

35 Como se encontra a produgio de trigo?

36 Qual 4 o principal produto do pais?

37 Donde provem o lucro que a casca do sobreiro fornece?

38 Qual 4 outra importante colheita?

As vinhas, aparando o sol em seus terragos naturals, sobranceiros ao

Vale do Douro, produzem vinhos famosos nas mesas do mundo. Para o Porto,

cais que di k cidade o seu nome, se dirigem barcos carregados de vinho.

Estes barcos que navegam no Rio Douro sio duma funcional beleza que seria

uma pens, na verdade, se o progresso os viesse substituir. Aqueles, que

consideram que o progresso esti primeiro do que a beleza, deviam saber que

a navegagao do Douro 4 capciosa e as suas iguas pouco profundas. E um bom

vinho, precisando tempo para envelhecer, nio 4 uma carga urgente.

Portugal possue no entanto, muitos e Otimos navios, encontrandose em

elevada posiglo, entre as nagOes maritimas. Navegando agora dugs Imes

male do que antes da 2a. Guerra Mundial, os navios de Portugal levam a toda

87



a parte, nio s6 os produtos do continente portugues, mas tomb& de seus

territorios coin Angola e Mogambique.

39 Onde se produzem os famosos vinhos do Porto?

40 Como e a topografia da regiio do Vale do Douro?

41 Como sio os barcos que levam para o Porto os vinhos do Vale do

Douro?
42 Como e a navegaglo do Douro? E suss iguas?

43 Porque o vinho nSo a carga urgente?

44 an que posigio se encontra a frota mercante portuguesa?

45 E a navegagio?

46 Que produtos os navios portugueses transportam?

VOCABULIMIO

ANEXADO -DA, of territory, incorporated; annexed, joined, ccnnected.

APARANDO (aparar, reg.) pres.part., catching.

AQUELES QUE, those.
ARROJADO -DA (adj.) daring, reckless, fearless; undaunted.

CAMPINO/S -NA (Port.) herdsman; countryman.
CAPCIOSA -SO (adj.) captious, insidious; deceitful.

CARAVELA/S (f.) caravel.
CARTOGRAFADO -DA, past participle, charted.

CASCA (f.) hull, husk, rind; peel, skin; barl pod, capsule; shell, case

outer covering; fig., outward appearance.

COLHEITA (f.) crop; harvest; harvesting; harvesting time.

CCROA (f.) crown; wreath, garland; funeral wreath; top, summit; tuft,

crest.
COSTEARAM (costear, reg.) pret., you, they followed (the coast); curved

around(a hill); sailed close to the shore.

DESCONHECIDO.(m.) the unknown, unheard of; unfamiliar.

DESVENDARAM (desvendar, reg.) you, they unveiled, disclosed, uncovered.

ENCIMADO/S -DA (adj.) topped (by something); crowned; placed on high or

on top of.
ENVELHECER (reg.) to become old, grow older; to age.

FENICIA -CIO (adj.; m.,f.) Phoenician.

FiRTIL (adj.) fertile, prolific, fecund, fruitful; rich (soil).

GADO HOVINC (m.) oxen, steers. HOVINO (adj.) bovine.

GERAOES -gxo (m6) generations.
GEROU (gerar, reg.) you, he, she procreated; generated.

HERANQA (f.) inheritance, heritage.
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INDIVIDUO (m.,f.) an individual.

LEGOU (legar, reg.) you, he bequeathed, devised, willed; delegated.
MAIORES (m. ,f.) adults.
MURALHA (f.) wall; rampart.
MAO OBSTANTE, however, nevetheless, though, notwithstanding, despite.

ONDULADA/S -DO (adj.) wavy; rippled.
ORGULHO (m.) pride, conceit, vanity; haughtiness; lofty self-respect.

PAIXKO (F.) passion; love; emotion, strong feeling; ardor, vehement desire;
wrath; suffering,nartyrdom.

PASTAM (Festal., reg.) they graze, browse.
PERMANECIDO (permanecer, reg.) past part., remained, stayed; lasted,

continued.
PODER (m.) power, ability, faculty, authority, might.
POUNCIA MUNDIAL (f.) power (state, nation). World power.
PROVENIENTE (adj.) proceeding from, originating in.

OUEBRA-MAR (m.) sea wall; breakwater.

RADICADO -DA (adj.) rooted; inveterate.
RAZZES (f.) roots; origins, sources. (sing.) raiz.
REGADO (regar, reg.) past part., irrigated, watered, sprinkled.
RENASCENO (f.) Renaissance; rebirth.
RIQUEZA (f.) riches, wealth; richness, abundance.
ROLANDO (rolar, reg.) pres.part., rolling, turning, revolving; whirling.

SERIA UMA PENA (ser, irreg.) It would be a pity.
SOBERBA -BO (adj.) superb, sublime; tiptop; supercilious, haughty; proud.
SOHRANCEIRO /S -RA (adj.) towering; overlooking, lofty; overlying; proud.
SOBREIRO (m.) Hispania oak, cork oak, oak which furnished cork.
SOPRO (m.) puff, whiff, breath.

TERRAWS (m.) terrace; a nearly level strip of high land bordering a sea,
lake or river.

TURVA/S -VO (adj.) troubled (waters); unsettled, confused; cloudy.
VIGIADO (vigiar, reg.) past part., watched over; cared for.
VINHA/S (f.) vineyard.

INFORMAM HISTORICA

Infante D. Henrique - Principe portugues (1394-1460) cognominado o NAVEGA
DOR, filho de D. Joic I, e urn dos grandes promotores dos descobrimentos
maritimos do Seculo XV. Organizou a famosa escola de navegacio, geografia e
astronomia no promontOrio de Sagres.
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LEITURA

Portugal

Parte II

Lisboa, capital edificada scbre sete colinas, olha sobranceira o Rio

Tejo. A Torre de Belem, construida no Seoul° XVI, como fortaleza fluvial,

tem assistido partida de muitas das granges empresas maritimas. Hoje, a

torre ainda vigia os que vgo e os que vem com a mare, h procura do belo

ancoradouro do Tejo que 4 lugar de reunigo para os navios do mundo.

Lisboa, como Veneza. a outra grande cidade de comerciantes navega

dores , esti situada bear h beira da agua. No seu cais principal que

no Terreiro do Pago, encontrase a sede do govern e o coraggo da vida co

mercial do pais. Acima sobressai o grandioso Mosteiro do Carmo cujos ar

cos descarnados testemunham a destruiggo de Lisboa pelo terremoto de 1775.

k volta do Carmo e das ingrernes ruas da Alfama, muito da velha Lisbca

ainda permanece indestrutivel, mas 6 o Ultimo vestigio de uma metrOpole

que redobrou de t amanho e em populacgo 86 em 50 anos. A Lisboa de hoje a

de amanhg cresce rhpidamente, e apesar de ter um coraggo jovem, o que em

Portugal a tradicional, dificilmente morre, se na verdade chega a morrer.

1 Como 4 a topografia da capital portuguesa?
2 Para que fim e quando foi construida a Torre de Belem?

3 Onde se encontra a Torre de Belem?

4 Porque Veneza se parece com Lisboa?
5 Alem de ser a sede do govern, o que mais a Lisboa?
6 Acima do porto, numa das colinas, o que sobressai?
7 0 que os arcos do Mosteiro do Carmo testemunham?

8 (Nand() foi esse terremoto?

9 0 que a Alfama?
10 Como ego suss ruas?
11 0 que a Alfama representa na capital portuguesa?

12 Porque o portugues, como todo europeu, gosta da tradiggo?
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Na arena de Lisboa assiste-se o "ballet" desgarrado da tourada. 0 cos

tume e a lei proibem matar o touro; mas ngo proibem o touro de matar o tou

reiro! Aqui, a bravura ainda obriga h veneracgo do hered, porem outras

atracaes rivalizam agora na sua popularidade. Atualmente, o futebol alcan

gou proporc5es de loucura nacional.

Situada no extremo ocidente da Europa, esta e uma terra cujo clima 4

benigno, e, embora afeitos ao sol, os portugueses acariciam-no. Trabalhan

do hrduamente, eles se divertem Arduarente", usufruindo ao mAximo o sol,

o vento e a dgua. No trabalho ou no descanso, hd o tradicional, o modern

e o ultra-moderno. Estee o misto que forma Portugal.

Nas esplanadas dos cafes, alem de cafe e vinho, como em qualquer ou-

tra parte conversa-se largamente sobre politica. ApOs trinta anos de es-

forcos para arrancar o seu pais da crise e do debit°, o homem da rua faz

o melhor uso possivel do seu voto, porque sabe muito bem o valor de um go-

vern estivel. Este espirito manifesta-se no respeito consagrado ao homem

que em 1928 comecou a orientar este pais para a sua estabilidade presente.

13 Onde se assiste uma tourada?

14 Cam o que podemos comparar uma tourada?

15 Qual 4 a diferenga entre uma tourada em Espanha e em Portugal?

16 0 que o costume e a lei proibem durante uma tourada?

17 Que outro esporte rivaliza a tourada em popularidade?

18 Portugal 4 o unico pais onde o.futebol alcangou proporgaes de loucura

nacional?
19 Qual 4 a posicgo geogrifica de Portugal na Europa?

2C Os portugueses sgo afeitos ao sol?

21 Como trabalham e se divertem?

22 0 que usufruem ao mdximo?

23 Que mist° forma a vida portuguesa tanto no trabalho comp no descanso?

24 Sobre o que se conversa largamente nas esplanadas dos cafes?

25 Em que situacgo se.encontrou a vida econOmica do pais durante 30 arms?

26 Porque o portugues faz o melhor uso possivel do seu voto?

27 Como se manifests, este espirito.
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0 progresso alcangado desde os dias de crise tem mudado completamente

a face de Portugal. Hoje emdia, o viajante que atravesse a fronteira de

Espanha encontra na sua jornada muito de impressivo. Ao longo dos cami-

nbos acolhedoras estagOes de gasoline e elegantes hotels, tradicionais no

espiritol.todavia =demos no estilo. Entre eles novas herdades, casas de

opergrios, escolas e hospitals,

Servindo a oomunidade como um todo sio longs exemplificacgo do ternio,

as estradas e pontes, novas barragens e centrals hidro-electricas que tra-

zem energia indlistria e a agriculture. Em toda a parte os mesmos sinais

de desenvolvinento nacional caracterizam o pais que marcha para o progresso.

Entre os muitos navios que frequentam os portos costeiros, um hg que

ainda usa velas, o navio-escola da Marinha de Guerra Portuguese. Nos seus

convenes e entre a sua ample ftrmacAo, jovens marinheirc%.s sacs treinaeloa :a

veiha tradiggo do mar.

28 0 que resultou do progresso alcangado desde os dias de crise?
29 0 que encontra o viajante que atravesse a fronteira de Espanha?
30 Que contraste essas estagaes de gasoline e esses hotels apresentam?
31 0 que mais de novo se note?
32 0 que mais g longs exemplificagio do termo?
33 A que sectores da vide econelmica portuguesa, as centrals hidro-electri

cas tom trazido progresso?
34 Em que situaglo se encontra o pais atualmente?
35 Que navio da Marinha de Guerra Portuguesa ainda usa velas?
36 Que parte dos navios desapareceu com o advento da navegacio a vapor?
37 Porque muitos paises ainda treinam seus jovens marinheiros em navf.00

a vela?
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Nas suns forgas de defesa, tambim o melhor do passado portugues

avanga de mgos dadas com o presente - velhas tradiciles, modernas defe-

sas.

As esquadrilhas agreas de Portugal sgo aparelhadas com avi8es de

jacto. Estes cacas-bombardeiros tambgm ajudam a guardar os acessos do

Atldntico h Europa comandados pelas Ilhas dos Acores. A posiggo extra

tggica desta base agrea e naval oferece defesa a alcance a uma area de

protegio do Atlintico defendida pela alianga macs antiga da historia -

o tratado de amizade que une Inglaterra e Portugal desde 1373.

Na verdade, a Marinha Britanica nio 4 estranha Is Aguas portu-

guesas. Da Baia de Biscaia ao &Utica', os portos de seas naq8es da

Organizacgo das Nac8es do Tratado do Atldntico Norte (NATO) devem a

sua seguranga a este triangulo vital de defesa, atraves do qual passa

a maior parte de viveres e materia prima da Europa Ocidental. Neste

sector do oceano a hoje patrulha principal a pequena max efiniente Ma-

rinha Portuguesa,

38 Com que outras palavras poderiamos dizer que o passado portu-
gues avanca junto com o presente?

39 Com que tipo de avii5es as esquadrilhas a4reas de Portugal sao
aparelhadas?

40 Que parte do Oceano Atlintico os cagas-bombardeiros ajudam a
guardar?

41 De onde sgo comandados?
42 Porque as Ilhas dos Acores estgo em posiggo estratggica?
43 Qual 4 a alianca macs antiga da histOria?
44 Que grea da Europa deve sua seguranga ao tridngulo vital de

defesa?

45 As nag8es defendidas pelas marinhas aliadas formam que organizacgo?
46 Qual 4 a importAncia dessa area do ponto de vista comercial?
47 Qual 4 o papel da Marinha Portuguesa nesse sector?
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Pela sua adesio ao Facto do Atlgntico, Portugal assumiu maiores

responsabilidades. Seus marinheiros sabem que ngo estgo sOs. Por isso

a velha Torre de Belem vigia agora, ngo apenas os navios da velha alia-

da Grg Bretanha, mas tulip& os de muitas outras nag6es da Alianga do

Atlgntico.

Hoje com muitos amigos debaixo de muitas bandeiras, Portugal con-

fia na forga da unidade. Os caminhos de Portugal sgo os da paz, seu

unico objectivo: que todos possam seguir seu caminho livremente, sem

estorvo h causa comum do progresso. Para realizar este objectivo, Por-

tugal aplica a sua forga emanada duma fonte tgo velha como a prOpria

naggo - determinaggo e forga de um pow indomgvel.

48 Quais foram os resultados da adesgo de Portugal ao Pacto do
AtlAntico?

49 Que nag6es, poderiamos diner, a Torre de Belem vigia?
50 Portugal ovnfia em si sbmente?
51 Qual 4 o objectivo de Portugal?
52 De onde emana a forga que leva a naggo a cumprir o seu destine?

VOCABULARIO

ACARICIAM (acariciar, reg.) you, they cherish; caress, pet.
ACOLHEDORA/S -DOR (adj.) cordial, heartwarming,
ADESA0 -SOES (f.) adherence, attachment; concurrence, adhesion.
AFEITO/S -TA (adj.,,irreg. past part. of AFArad) accustomed (A, to).

ao trabalho pesado, used to hard work.
ALCANQADO -DA (adj.) obtained, attained.
AMIZADE (f.) friendship.
ANCORADOURO (m.) anchorage (place).
AP.ARELHADA /S -DO (adj.) equipped, fitted, rigged; ready, prepared, in

readiness.
h PROCURA DE, looking for, searching for.
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IMAM (f,) gear, rigging; equipment; framework.
ARCO7S (m.) arch; arc; bow (for arrows or violin).
hREGAMENTE, arduously.
ASSUMIU (assumir, reg.) you, he assumed, took on; took over; took upon

(oneself); took charge (to assume, in the sense of taking for
granted is AWITIR)

k VOLTA, around.

BARRAGE NS -GEM (f.) a river barrier or dam; any barrier; artillery
barrage.

BENIGN° -NA (adj.) gentle, complaisant; benign, kimi(ly); (Med.)benign.
BRAVURA (f.) bravery, boldness, prowess; valor; bravura.
CENTRAIS HIDRO ELECTRICAS (f.) power plants.
CONFIA (confiar, reg.) you, he trusts in, relies on.
CONSAGRADO -DA (adj.) renowned, famed; acclaimed; established.
CONVESES (sing. cones) (m.) (upper) deck; (Naut.) afterdeck. --- prin-

cipal, main deck.

COSTEIRO /S -RA (adj.) of or pertaining to the coast; coastwise (ships
and shipping).

DE HMS DADA.% hand-in 4iand.

DESCARNADO /S -DA (adj.) lean, lank, skinny, gaunt.
DESGARRADO -DA (adj.) off course; gone astray; lost.

EDIFICADA (edificar, reg.) past part., built; edified.
EMANADA (emanar, reg.) past part., emanated, some forth (sounds, odors).
EMPRESA/S (f.) enterprise, undertaking; business, concern.
ESQUADRILHA (f.) a squadron of airplanes; a flotilla.
ESTAVEL (adj.) stable, fixed, firm; enduring; steauy.
ESTORVO (m.) hindrance, obstacle, difficulty.
ESTRANHA 41HO (adj.) strange, foreig4, alien; odd, queer.

FORTALEZA (f.) fortress.
FLUVIAL (adj.) fluvial.

GRX BRETANHA (f.) Great Britain.
GRANDIOSO -SA (adj.) grandiose; grand.

HERDADO (f.) large country estate; inheritance.

INDOPVEL (adj.) indomitable; untamable; unconquerable; unruly.
INGRENE/S (adj.) steep, sheer arduous.

LARGAMITE, openly.
LOUCURA madness.
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MARS (f.) tide; course of events; opportunity. --- alta, or cheia, high

tide. --- balsa, or vazia, low tide.
NAT4RIA/6 FRINA/S (f.) raw material.
MISTO (n.) mixture, compound. (adj.) mixed, mingled; jumbled.

MOSTEIRO (m6) monastery.

OfflIGA (obrigar, reg.) you, he compels, constrains, obliges; obligates.

OS QUE VXO E OS QUE VIM, those who En and come.

PERMANECE (permanecer, reg.) you, he remains, stays; lasts, continues.

REDOBROU (redobrar, reg.) you, he redoubled; folded again; multiplied.

RIVALIZAM (rivalizar, reg.) you, they rival; --- com, compete with.

SOBRESSAI (sobressair, reg.) you, he stands out, projects; is prominent

or conspicuous.

. . ,

TER ND (m.) word, expression, phrase; term, limit; span, spell, period

of time; end, finish.

TERRENDTO (m6) earthquake.
TESTEHUNHAN(testemunhar, reg.) you, they bear witness to, testify to,

confirm; witness, observe; manifest, evince; serve as

witnesses.
TOURADA (f.) bullfight; herd of bulls.

TOUREIRO (m.) bullfighter.
TRATADO (m.) treaty, pact; treatise.

UNE (intro reg.) you, he unites; joins; blends.

USUITUINDO (usufruir, reg.) pres.part., enjoying (the fruits) of.

VALOR (m.) value, worth; price; valor; merit; excellence. (pl.)

securities; valuables.
VELA/S (f.) sail; candle.
TENERAVO (f.) veneration, reverence; worship.
trENEZA, Venice.

VIVERES (m.) victuals, provisiohs.
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EIERCICIO DE INTMERETAVO

carte A

1 Por quern foram fundadas as
vilas de pescadores ao lon
go da costa portuguesa?

2 Essas vilas sio muito visi
tadas pelos turistas?

3 Como se vestem os pescado-
res?

4 E as mulheres como se ves-
tem?

5 As criancas dessas famillas
de pescadores tambem seguem
a educaclo dos pais?

6 E quanto as criangas de Lisboa?

7 Forque os portugueses tern
essa paixfio pelo mar?

Foi em Portugal que se ini-
ciaram os estudos de narega
0.4 en alto-mar, ngo foi?

9 Como eram as caravelas em
que os portugueses fizeram
os desccbrimentos?

1C 'uais sacs alguns dos desco-
brimentos que os portugue-
ses fizeram?

11 Como 4 o relevo do pais?

12 A pecudria esti adiantada?

Parte B

c.,

They were founded by the Phoenicians
and the Greeks.

Yes, they are. They attract for-
eigners interested in the historical
past of Europe.

They wear heavy wool clothes with
immitation Scotch shirts.

The women wear gaily-colored petti-
coats and the widows dress all in
black covering their heads with a
shawl.

Yes, they do. They are sent to schools
where they learn seamanship.

Even them. One of their favorite
excursions is to the nautical museum.

Because they live by the sea and
respond to its call.

Yes, it was. In the Sagres School
founded by Dom Henrique, the Navigator.

They were very small. No more than
50 tons.

The Azore Islands were discovered
in 1423, the Bojedor Cape in 1433,
the ocean route do India em 1489
and Brazil in 1500.

Mountains in the North and fertile
plains in the South.
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Yes, it is. In the Fibatejo plains
they raise cattle and also the black
bull for bullfights.



13 Em que parte do pais se en-
contram castelos?

14 Por quanto tempo os drabes
ocuparam Portugal?

15 Portugal pruduz trigo?

16 Qual 4 o principal produto?

17 0 vinho mais conhecido 4 o
do Porto, ngo 4?

18 Ouvi dizer que Lisboa tem
duas partes, a antiga e a

nova.

19 Os toureiros portugueses
ngo matam o touro, matam?

20 0 govern() estd construindo
novas caminhos?

oftI W

All over the country. Their towers
and walls witnessed many conquests.

For 400 years.

Yes, it does. The wheat crops are
usually enough for the domestic

consumption.

Cork is the main product and 1/3

of its profit comes from foreign

markets.

Yes, it is. The Port wine is made

from grapes grown in the famous

Douro vineyards.

That's true. The old may be seen
around the Alfama and the Carmo

Monastery.

No, they don't. Law and custom
forbid to kill the bull.

Yes, it is. New highways as well as

bridges, dams and power plants.
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APRESENTAVO DA GRAMATICA

Us° do pronome direto e indireto em frases
afirmativas e negativas

1. Francisco me convidou convidou-me art tomar urns
cerve s. co WIF-&1(14X0Zmasou re r co o convi ou) .

0 sr. convidou
Sim, sr.,
cerveja.
Nio, sr.,

o pars tomar was cerveja?
eu o convidei (convidei-o) pars tomar urns

EU NXO 0 convidei pars tomar urns cerveja.

ou o sr. pars tomar um cafe?
OA me convidou (convidou -me) pars tomar

Fie MO fa convidou pars tomar um cafe.

convidaran o pars tomar urns bebida?
nos o convidamos pars tomar urns bebids.
nos convidamo-lo psra tomar urns bebids.
nos NX0 0 convidanos pars tonar urns bebida.

0 convid
Sim, ar.,
um cafe.
Nio, sr.,

0 sr. e o
Sin, sr.,
Sim, sr.,
Nilo, sr.,

Francisco seam me leva (leva-me) pars case no carro

0 sr. levs o pars case
Sin, sr., eu o levo (levo-o) pars cum.
Nio, sr., eu NXO 0 levo pars calla.

0 levs o sr. pars case
Sim, sr., he me leva (leva-me) pars calm.
Nio, sr., he NX0 ME leva pars cast.

0 sr. e o
Sim,
Sim,
Nio,

0 sr. e o
Sim,
Sin,
Nao,

sr.,
sr.,
sr.,

sr.,
sr.,
sr.,

ley= o pars calla?
nos o levamos pars cam'.
nos levamo-lo pars cum.
nos NAb 0 levamos pars cans.

levam 0 e o pars case?
nos os levasos pars cam's.
Os levamo-los pars cum.
nos NX0 OS levaros pars cuss.

Francisco disse a Frederico (untawajim
Dortugas 6 urns lingua ficli
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O sr. disse ao que portugas 4 ficil?
Si ni sr., eu 1be disse (disse-lbe) que partugas

facil.

0 disse ao sr. que portuguis 4 ficil?
Simi sr., Fie me disse (disse-me) que portugas
e facil.

O sr. e o disse ram ao que portuguis 4 ficil?
Simi sr., nos lhe dissemos (dissemos-lhe) que portugas
e facil.

Uso do pronome indireto com quE

2 Francisco pede guE Frederico ihe di o livro
(de o iIvro a ele) .

O sr. pede que o lbe di o livro?
Sin, sr., eu lbe peco (peco-lbe) QUE NE di o livro.

0 pede ao sr. QUE L} d8 o livro? (di o livro a ile?)
Sim, sr., Fie me pede (pede-me) quE LHE di o livro.

o sr. e o pedem que o ihes d8 os livros?
Sim, sr., nos pedinos quE NCS di os livros.
Sim, sr., nos ihe pedimos (pedinos-lhe) QUE NC6 di
os livros.

Oar. e o pedem que o e o lhes diem
os livros?

Simi, sr., nos ihes pedimos (pedimos-ihes) QUE NOS
diem os livros.

3 Eu DEIXEI Francisco ESTUDAR a lido. DEIXEI-O ESTUDAR
a licao.

0 sr. deixou o
Sim, sr.,
Sin, sr.,
Nro, sr.,

O - - - deixou
Sim, sr.,
Simi, sr.,

estudar a licio?
eu o deixei estudar a lido.
Traircir3 estudar a licit).
eu NCO 0 deixei estudar a licio.

o sr. estudar a lick?
Fie me deixou estudar a licio.
lie deixou-me estudar a licio.

0 sr. e o deixaran o estudar a licio?
Sim, sr., nos o deixamos estudar a lido.
Sim, sr., nos deixamo-lo estudar a licao.

O sr. e o
licio?

Sim, sr.,
Sim, sr.,

deixaram o e o estudar a

nos os deixamos estudar a licio.
nos deficano.los estudar a licao.
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Repetir com deixar comprar.

0 professor FAZ o aluno ESCREVER a li<ao.
0 professor o TA12 (F-1-101 tSCREVER a

4 0 sr. faz o escrever a licio?
Sim, sr., eu o fast) (faro -o) escrever a lisio.
Nao, sr., eu NAO 0 fact) escrever a licao.

5
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O faz o sr. escrever a lisio?
Sim, sr., e1e me faz (faz-me) escrever a lisio.

O sr. e o fazem o escrever a licio?
Sim, sr., nos o fazemos (fazemo-lo) escrever a licio.

O sr. e o fazem o e o escrever a ligio?.,
Sim, Sr., nos os fazemos (fazeno-los) escrever a licao.

Repetir com fazer vender (o cargo).

Francisco MANDA o barbeiro APARAR o cabelo e (manda)
oengfaxateEIRAXAR.
Francisco o MANDA (MANDA-00 APARAR o cabelo e o MANDA

A- os sapatos.
O sr. manda o aparar o cabelo?

Nio, sr., eu NAO 0 mando aparar o cabelo.

O sr.., manda o engraxar os seus sapatos?
Nao, sr., eu NAO 0 mando engraxar os meus sapatos.

0 sr. e o landam o engraxar os sapatos dos srs.?
Nio, sr., nos NAO 0 mandamos engraxar os nossos sapatos.

O sr. e o mandam e e o aparar o cabelo?
Nio, sr., nos NAO OS mandamos aparar o cabelo.

Repetir com mandar limpar o terno (fato).
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EXERCfCIOS DA GRAtATICA

1. Joaquin NX0 ME trouxe para a Escola, porque a senhora dIle
o trouxe.

Joaquim trouxe-me para a Escola hoje?
Porque ile no me trouxe para a Escola hoje?
A senhora dele o traz todos os dias?
Quando a sra. dele nio o traz, quem o traz?
Quem leva o sr. para casa?
Quern traz o sr. para aEscola?
Quando a sua sra. vai a to ja, quem a leva?
Quern a traz para casa?.

2. Meus fiihos nio vio a 0 para a Escola, porque o anibus
os leva.

Porque os meus fiihos nio vio a 0 para a Escola?
Quem leva os seus fiihos para a Escola?
Quem os traz para casa?
Quem levou os seus fiihos ontem ao cinema?
Quern os trouxe do cinema?
Quern comprou os pneus do seu carro?
Quem os pagou?

3. Os nossos amigos nos convidaram(-nos) para jantar e vos
convidaram( -vos) tambem.

Quem nos convidou?
Para que ilea nos convidaram?
ales tambem vos convidaraml
QuandQuando lies vos convidaram?o

nos levaram(-nos) a um restaurante?
Quest vos disse que iamos jantar num restaurante?
Porque 81es nao nos convidaram para jantar em sua casa?
Eles no disseram a hors do jantar?

4. Joaquim nio tinha edlo de film e comprou-o na cantina.

Quem comprou o r6io de filne?
Quando o comprou?
Para Sue o comprou?
Ele ja o pagou?
0 sr. ja usou a sua maquina?
A sus Bra. ja usou-a?
Quern revelou as fotografias?
Revelou-as Iva?
Onde as guardou?
NAO AS deu aos seus amigos?
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Nem mesmo as,mostrou?
Guardou tambem os negativos?
Porque os guardou?

5. Os alunos eacreveram um exercicio e deramno ao professor.

ties (o) deramm.no ontem ou hoje7

ties (o) completaramsno depressa?

Quando (o) completaram-no?
Escreveram-no so ou gfavaram-no tambem?
Eles estudaram a gramatica?
Estudaram -na em casa ou nas aulas?
Compreenderam-na bem?
Usaram -na corretamente nas aulas?

6. Esta caneta e para min? Sim, sr., a para si.

0 sr. pode trazer cafe para mim?
O sr. pode falar ao general por min?
Quer dar Irexercicio a mim ou a outro professor?
Alguem falou em mim?

disse que se lembrava de aim?

7. Batas flores sio para mini? Sim, sio para ti.

O que me perguntaste?
O que te respondi?
Eu (te) disse-te que comprei um chapeu para ti?
Esqueceste-te de comprar um cafe pars, mim?
Pediste-me que falasse com o general por ti (em teu Lugar)?
Poste a San Francisco sem min?
Porque te esqueceste de mim?
Ele (te) mandou-te dar gsse exercicio a min?

8. Joaquim nio tinha filne algum e foi compri-lo na cantina.

Onde foi comprar o films?
Val usi-lo agora?
Depois de usa-lo, vai revels-lo?
Se tiver boas transparincias, vai mostri-las?
Pode traze-las para eu ver?
O sr. tra-las (as traz) para a Escola ou para minha casa?
Mostramo-las aos outros alunos?
Emprestamo-las aos colegas para levarem para casa?
Depois queremo-las todas de volts?
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9. Valdemar vai comigo, Guiomar vai contigo e Ademar fica
consigo.

Quern vai comigo?
Quem vai contigo?
Quern fica consigo?
Levo Valdemar comigo?

Sim, levy -o contigo.
Levas Guiomar contigo?

Sim, levo-a comigo.
Deixo Ademar consigo?

Sim, deixa -o comigo.
E o cachorro, tra-lo Co traz) contigo?

Sim, trago-o comigo.

10. Nio podemos levar mais ninguem conosco. Os outros podem
ir convosco.

Pode levar mais alguem convosco?
Quem vai convosco tomar cafe?
Quer ir conosco a San Francisco?
Os nossos filhos vao convosco para Portugal?
Quer ir conosco passar o carnaval no Rio?
Posso ir convosco a Los Angeles?

104

P

n

Li

L

L

L_



L. 69

LEITURA

Joio chegou a Bahia con uma carta de apresentacio para

o Sr. Matos, um rico exportador baiano. Quando falam da

capital do Estado da Bahia, os baianos nunca dizem Cidade

do Salvador, mas aim Bahia.

Joio telefonou ao Sr. Matos e marcou uma entrevista.

Tomou um taxi que o levou atraves de v&rias runs at a casa

da familia Matos, passou polo portio e entrou no jardim bem

cuidado.

1 Onde Joio cbegou?
2 0 que ,81e tinha para o Sr. Matos?
3 Quem e o Sr. Matos?
4 Quando falam da capital do Estado da Bahia,

os baianos dizem cidade do Salvador?
5 Joio telefonou ao Sr. Matos?
6 tie marcou uma entrevista?
7 Atraves do que o taxi levou Jac)?
8 Pelo que o taxi passou?
9 chide entrou?

10 Como estava o jardim da casa da familia Matos?

Uma empregada recebeu Joio a porta, convidou-o a entrar,

tomou o cartio de visitas que Sle lhe deu e pediu-lhe que

esperasse um pouco.

Uns minutos mail tarde, um senhor entrou nt sala e se

apresentou. "Sou Pedro Matos. Muito prazer em conheci-lo.

Sente-se, faca o favor". Depois de ler a carta de apresen-

tacio, o Sr. Matos conversou con Joao por algum tempo.

11 Quern recebeu Joio i porta?
12 Ela convidou-o a entrar?
13 Ela tomou o cartio de visitas que Joio the deu?
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14 Ela pediu-the que esperasse um pouco?
15 Quest entrou na sala, tans ainutos maim tarde?
16 0 Sr. Matos era sago?
17 0 que Fie disse?
18 0 que ele fez depois de ler a carta de apresentacio?
Antes de se despediren, o Sr. Matos convidou Joio para

jantar con a familia, alas 8ste nio Ode aceitar, porque ji
tinha outroa compromissos para aquela noite. No entanto, aceitou
WI convite pars jantar na terra-feira.

Joio is demorar-se tree dias na Bahia e tinha poucos monentos

livres. Na nanhi seguinte is conhecer a cidade cos uns amigos,

o casal Faris, e i noite Ian ao teatro.
19 0 clue o Sr. Matos fez, antes ogle e Jac) se despediren?
20 Joao Ode aceitar? Porque?
21 Etc aceitou urn convite pars jantar na terra-feira?
22 Quaurtos dias Joio is desorar-se na Bahia?
23 to tinha auitos aonentos livres?
24 0 que ke is fazer na nanhi seguinte?
25 Coot mien ele is conhecer a cidade?
26 (Nem era o casal Paria?
27 Code eles ism a noite?

a

A Bahia foi a primeira capital do Brasil e ainda li se
encontratm narcos da epoca colonial.

Ea primeiro Lugar os Faris levaran Joio a ver o forte de
Santo Antonio construido no Seculo XVIII, i entrada da Baia de

Todos os Santos, pars repelir a invasio holandeso.
En seguida forma ver alguaas igre jas, urns vez que elms sio,

nio s6 urns dam naravilhas arquitetSnicas da cidade, ass aarcos

historicos tubes. Subiran pela Ladeira da Barra Avenida e

pararan. na Igreja da Graca, a maim antiga do Brasil. Conta urns
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lenda que Paraguay*, a espOsa India de Diogo Correia, o Caramuru,

mandou construir a igreja a qual foi male tarde doada aos

beneditinos.

39 Porque os Faris levaram Joio a ver igrejas em primeiro
Lugar?

40 Em seguida onde pararaa?
41 0 que conta a lends de Paraguay* e Caramuru?
42 0 sr. (a era.) sate alguma coisa mais sobre caramuru?

Da Graca foram para o Campo Grande onde Dona Luisa Faris*

apontou Caboclo, um grande monument° de mirmore e bronze que

comemora a independincia da Bahia. A Bahia BO se tornou inde-

pendente de Portugal, em 2 de julho de 1823, quase um ano apps

o Grito do Ipiranga. Passaram polo Palicio da Acianagio,

residIncia do Governador do Estado, e foraas ate o Terreiro para

visitar a Catedral Basilica e os aundialmente famosos Igre ja e

Convent° de Sio Francisco.
4

43 0 que e o Caboclo?
44 Quando a Bahia se tornou independente de Portugal?
45 E as outras provincias do Brasil?
46 Por que outros pontos de interisse os Faris e Joio

passaram?

A Igreja de Sio Francisco i faaosa pelas intineras pecas

de madeira talhada, pelos seus azule jos descritivos e pela riqueza

das suss paredes interims. 0 clouts° do convent° anexo, pela

harmonia de sum; linhas, tem servido de inspiracio a muitos

pintores nacionais e estrangeiroo.

Na volts do Terreiro pararam na Praca Municipal pars

apreciar, do alto do Elevador Lacerda, a Bahia de todos os
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Santos, com sews saveiros de pesca e suns iguas azuis profundas.

0 dia estava clarlssimo, coisa comma na Bahia, e apesar de serem

ji quase cinco e meia puderam ver nitidamente a Peninsula de

Itapagipe, e ao longe a silhueta da Ilha de Itaparica. "A noite,"

disse o Dr. Faria, "pode-se ver daqui os fogos dos campos de

petroleo de Mataripe."

47 Por que a Igreja de Sio Francisco e fanosa?
48 A que tem servido o claustro do convento de Sio

Francisco?
49 De onde os nossos amigos apreciaram a Bahia de Todos

os Santos?
50 0 que Sles viram?
51 0 que se pode ver 1 noite, da Praca Municipal?

Enquanto se sentaram numa das mesinhas ao ar livre para tomar

refasco de tamarindo e c8co, observaram as " baianas" que ficam

no Mercado Nbdelo vendendo quitutes.

Jantaram bem aquela noite. A cozinheira da familia tinha

preparado especialmente para Joio uma serie de pratos tipicamente

bahianos - vatapi, caruru, ef6, tudo feito 1 base do azeite de

dend8, e leite de eaco. Apesar de ji ter comido pratos baianos

no Rio, Joio achou a comida uma delicia e se fartou.

52 Que refr8sco files tomaram?
53 Quern observaram?
54 0 que a cozinheira dos Faria tinha preparado?
55 A base do que asses pratos sio feitos?
56 Joio ji tinha comido pratos baianos antes?
57 tie se fartou?

58 Quando falam da cidade de San Francisco, como a que os
habitantes de Los Angeles a chamam?

59 Quando o sr. quer falar com um pessoa muito importante,
e precis() marcar uma entrevista?
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60 A comum usar -se cartio de visitas?
61 0 sr. usa cartoes de visits?
62 0 sr. ten compromissos para o fin de semana?
63 Qual e o seu major compromisso?

64 Em Philadelphia ainda se encontram marcos da epoca
colonial?

65 0 sr. conhece algum forte antigo?

66 0 monumento aos Fuzileiros Navais que hastearam a
bandeira anericana no Japao em 1945 e de marmore e bronze?

INFORMAcA0 HISTdRICA

1 BAHIA COM "H"

De acardo com a reforma ortogrifica de 1933 a
palavra BAHIA devia ser escrita BATA. Os baianos porem
nunca se conformaram em perder o "H" do none de sua querida
terra. Fite ram uma campanha par! voltar a se escrever Baia
com h, que culminou com uma cangao escrita polo famoso.com-
positor brasileiro Ary Barroso. De tal modo esta cancao
se tornou popular en todo o Brasil que quando mandasiam uma
petigio ao entio presidente da o,sr. Getulio
Vargas, 'este nao pole se negar e at hoje ha umdecreto que
permite se escrever o none do Estado ou da capital baiana
con itirt.

2 CARAMURO

Alcunha de Diogo Aivares Correia, portuguis que, de
viagem para Sao Vicente, naufragou na enseada da Bahia,
en 1510, e viveu 47 airs entre os Indios tupinambas. Estes
apelidaram.no Caramuru (literalmente branco moihado), e
ao ve-lo abater uma ave com o tiro de uma escopeta que
recolhera do naufragio cognominaram-no Mho do trovao.
Os chefes tupinambas ofereceram-lbe as filhas em casa-
mento, eCaramuru escolheu entre etas uma joven de none
Paraguasu. Prestou relevantes servigos a Tome de Sousa,
e faleceu em 1557.
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3 GRITO DO IPIRANGA

No dado ao moment() histOrico em que o Imperador
Don Pedro I proclamou a Independencia do Brasil de
Portugal, ao receber um despacho das Cortes de Lisboa que
o mandavam voltar a Portugal. Dom Pedro e seu siquito
(entourage) se aproximavam de Sao Paulo, a cavalo, quando
foram interceptados por um mensageiro que deu as Imperador
o despacho, as margens do Riacho do Ipiranga. 0 fato
conhecido come o Grito (shout) do Ipiranga.
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VCCABUL4RIO

APONTOU (apontar, reg.) pret., you, he pointed out, showed,
indicated.

APRECIARI to Appreciate.
ARQUITETONICA/S -CO (adj.) architectonic.
AZULEJO /S (m.) an ornamental tile, a Dutch tile.

BAIANA/S -NO (ad j. or noun) native of Bahia, that which refers
to Bahia. A negro woman street vender of home-made food.

BEM CUIDADO, well taken care.

CABOCLO (m6) a Brazilian half-breed of white and Indian; a
backwoodsman.

CARURU (26) any of various amaranths, esp. those used in cookery.
CLAUSTRO (a.) cloister.
COCO (a.) coconut.
COMTE (a.) invitation.

DENDE (a.) the African oilpalm grown in Brazil, and from whose
fruit is extracted DENDE oil, much used in cookery.

DOADA (doubt reg.) past part., donated.

EPO (m6) Brazilian dish made with shrimps, greens, pepper and
DENDE palm oil.

PAMOSA -SO (adj.) famous.

GRITO DO IPIRANGA (see Informacio Hist Orica)

fNDIA -DIO (adj.) Indian; f.) an East Indian; an Indian of
North or South America.

JA SE FAZIA TARDE, it was getting late.

LADEIRA (f.) a steep street; slope, hillside, acclivity, declivity.
LENDA (1.) legend.

MADEIRA TALHADA, carved wood.
MARCO (a.) landmarks; boundary markers.
MARCOU ENTREVISTA (marcar. reg.) pret., you, he made an

appointment (for interview).
M4RMORB (a.) marble.
MUNDIALMENTE (adv.) world-wide.

NtTIDAI4ENTE, clearly
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OURO Cm.) gold.

PEWS (f.) piece; part, portion; piece of furniture; room of
a house; piece of artillery; document in a dossier; stage
_play (chess, checkers) piece; hoax; prank, practical joke.PORTA° -TOES Cm.) a large (iron gate); front entrance.

QUITUTE /S Cm.) tasty dish, delicacy, tidbit.

REVESTIDA/S -DO (revestir, irreg.) past part., overlaid, covered.
RIQUEZA/S (f.) riches, wealth; richness, abundance.

SAVEIRO/S (m.) a king of long and narrow fishing boat.

TAMARINDO (m.) the tamarind; also its fruit.

VATAPA (m.) a Brazilian dish made of manioc meal, mixed with
fish or meat and seasoned.
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DIALOGO

Lester Rogers e AntOnio Lacerda estio indo de avian
nara a Fazenda Lacerda. Rogers ja ouvit falar das
fazendas brasiteiras, mas nunca visitou nenhuma.
A convite do seu velho amigo Lacerda, vai agora
conhecer uma das granges fazendas da reqiio
cafeeira de Ribeirao Preto.

R Faro ideia que sua fazenda seja muito moderna, nois
A

at nista de aterrissagem tem.
L De fato, temos de tudo; casa com todo o confOrto,

eletricidade, lago onde node-se nadar e pescar.

R Alas nio era assim, quando seu nai formou a fazenda,
nio e verdade7

L Ha quarenta anos, s6 havia o sertio.

R Como é que se escolhia um local para se formar uma
fazenda?

L 0 homem entrava pelo sertio a dentro, escolhia o
local de acordo com o que queria plantar, derrubava
as arvores, fazia a queimada e cultivava a terra.

R Quais sio as conlicOes necessirias para fazer uma
plantacio de cafe?

L A terra raxaAque se encontra em abundincia em Sio
Paulo, o relevo ondulado, clima temperado nio muito
frio, nem nuito quente e chuvas ben distribuidas.

R Agora é tempo de cother o café. nio
L Sim. A colheitaAcomeca agora em abril. Seria

interessante voce ver a florada durante a nrimavera,
quando o cafezal floresce.

Gostaria muito, mas ji nio estarei no Brasil.
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Um dia apOs chegarem 1 fazenda, Lacerda leva Rogers
a visitar,.o cafezal e a colonia. Por toda a
fazenda veem-se colonos trabaihando, uns colhendo
o outros levando sacas para o terreiro, ou
ocupados em outras atividades comuns a colheita.

R De quantas famitias se comp& a colOnia^
L Atualmente temos duzentas famitias de colonos, mas

durante a colheita contratamos o servico de mais
trabalhadores que ganham por dia. A asses traba-
lhadores chamamos de camaradas.

R Como 4 que o trabaiho de collier o cafe 4 distribuido
entre os colonos?

L Cada familia cuida de urn certo nUmero de cafeeiros.
Por exemplo, aquele homem la e o pai daquele menino
e daquela menina. 0 homem colhe os grios de cafe
e deixa-os cair ao chio. 0 menino ajunta-os com o
ancinho, e a meninx peneira-os com a peneira para
separar os grios dos raminhos e pedrinhas.

R Para onde estio levando aquelas sacas de cafe?
L Para o terreiro onde o cafe e espalhado para secar

ao sole

R 0 que 4 aquela construcio arredondada?
L t um forno onde as mulheres ass am o pio. Certos

aspectos da vida aqui nao mudaram. Seguem os
padroes estabelecidos pelos nossos antepassados.

Numa rota de algodio

R Pensei que vocis nio usavam mais carrocas, so
caminhais.

L Ainda usamos algumas carrocas. Aquelas estio
levando as sacas de algodio para a cidade.

R 0 algodio 4 enviado para as tecelagens naquelas
sacas?

L Nio. Primeiro o algodio 4 classificado, benefi-
ciado, e depois comprensado em fardos. Entio e
enviado para as tecelegens ou exportado.
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R Ji sio dugs horas. Se vamos visitar as jazidas de
minerio de ferro, e melhor irmos para a pista de
aterrissagem. Onde ficam as jazidas?

L Ao sul de Minas Gerais na regiio montanhosa, a
umas centenas de quilometros daqui.

R 0 aco produzido pelas usinas sidertirgicas de Sao
Paulo e do Rio de Janeiro e suficiente para suprir
o parque industrial paulista?

L Ainda nao e suficiente. Precisamos importar ago
do estrangeiro.

LEITURA

Para formar uma fazenda, o homem entra pelo sertio

a dentro, escolbe o local, derruba as irvores e faz a

queimada. Em seguida cultiva a terra, e faz a plantacio

que deseja. A maioria das grandes fazendas do planalto

sio de cafe e de gado, sendo que muitos fazendeiros

preferem variar da producio de cafe plantando tambem

algodio, arroz, milho, feijio, mandioca, cana de acticar

ou laranjeiras.

1 Como se forma uma fazenda?
2 Onde o homem entra?
3 0 que ele escolhe?
4 0 que ele derruba?
5 Quando ele faz a queimada?
6 0 que faz em ssguida 1 queimada?
7 Que plantagio ele faz?
8 A maioria das grandes fazendas do planalto sio

de cafe e de gado?
9 0 que muitos fazendeiros preferem fazer?

10 0 que eles plantain?
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Algumas das maiores fazendas da zona cafeeira

abrangem 5.000 ou mais alqueires. Numa regiio de pro-

porciies tio vastas, o aviao tornou-se um meio vital de

transporte, portanto muitos fazendeiros tern seus nrOnrios

avioes tiara via jar ate suas fazendas que as vizes distam

centenas de quitOmetros da capital.

Quando e tempo de coiher o cafe, os fazendeiros vio

inspecionar os trabalhos, e muitos oferecem aos seus

colonos uma gratificacio especial, caso ales terninen

a colheita mais ado.

11 Quantos alqueires abrangem algumas das maiores
fazendas da zona cafeeira?

12 Porque o aviio tornou-se um meio vital de trans-
porte na zona cafeeira?

13 Muitos fazendeiros tem seus prOnrios avi6es?
14 As grandes fazendas distam poucos quiliimetros da

capital?
15 0 que os fazendeiros fazem, quando e tempo de colher

o cafe?
16 0 que ;les oferecem aos seus colonos"'
17 Eles sempre oferecem uma gratificacio, ou so

no caso dos colonos terminaren a cotheita mais
cido?

Uma fazenda de cafe e uma comunidade conposta de

centenas de famitias de colonos. Cada famitia cuida de

um certo nimero de pes de cafe. Enquanto o colOno colhe

os grios de cafe deixando-os cair ao chio, seu fitho

ajunta-os com um ancinho, e sua fitha peneira-os nara

separar Os rios dos raminhos e pedrinhas.

116

H

r

L



L70

Depois de colhido, o cafe 4 posto em sacas que sio

transportadas tiara o terreiro onde o cafe 4 espalhado

nary secar ao quente sol trasileiro.

t8 0 que e mna fazenda de cafe7
19 Do que cads familia cuiea?
20 0 que faz o colono?
21 C que faz seu filho?
22 C que faz sua filhaT
23 Onde o cafe e posto, depois de colhido?
24 Para onde as sacas sic) transportadas?
25 Cnde e tiara que o cafe e esnalhado?

Nirarte os dias de senana, samente os doentes, as

ressoas idosas e as criancinhas ficari na colOnia. Muitos

aspectos da vida duna colania ainda seguen os radrOes

estabelecidos nelos antenassados, cono o forno de barro,

onde as nulheres assan o pio.

Para sutrir a coiSnia de gineros e outros artigos, a

fazenda ranter arnazens onde os colonos fazen conpras,

que sio descontadas dos seus salirios.

26 Quen fica na colOnia, durante os.dias de senana?
27 Muitos aspectos da vida duna colonia segues os

padroes estabelecidos pelns antepassados?
28 D; um exemp10.
29 C,sque a fazenda manten nara suprir a colOnia de

generos e outros artigos?
30 Cs colonos nagan relo que conpram en dinheiro"

Un re de cafe ben tratado poderi produzir por mail

ou renos 1.00 anos. Cultivar cafe nio 4 tarefa simnles,

coro ruitos rensam. Una fazenda nrecisa nio só um bom

capital, mas tanbin um trabalho constante tiara conservi-la.
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Num cafezal as duas fases interessantes sio a florada

e a colheita. Na primavera o cafezal floresce espalhando

um aroma delicado. No outono faz-se a colheita que segue

regulamentos estabelecidos pelo fazendeiro.

0 cafeeiro precisa uma terra rica, e esta encontra-se

en abundincia no Est ado de Sio Paulo con o none de "terra

roxa". Devido a terra roxa, ao relevo e ao clima, Sio

Paulo é o maior centro de producio cafeeira do mundo.

31 Por quanto tempo um p4 de cafe bem tratado poderi
produzir?

32 Cultivar cafe 4 uma tarefa simples?
33 0 que uma fazenda precisa?
34 Quais sao as duas fases interessantes num cafezal?
35 0 que acontece com o cafezal na primavera?
36 Quando se faz a colheita?
37 Que regulamentos a colheita segue?
38 0 que o cafeeiro precisa?
39 Devido .a que, Sio Paulo 4 o maior centro de

producao cafeeira do mundo?

Mem do cafe, o algodio 4 muito importante para a

econonia do planalto. Muitas fanilias ganham a vida

trabaihando em suns rocas de algodio. Quando chega a

4poca da colheita, mesmo as criancas ajudam. Os donos

de pequenas fazendas ou sitios transportam as sac as de

algodio de carroca para as miquinas de beneficiar mais

prOximas.

0 algodio 4 inspecionado para classificacio da

qualidade, e em seguida beneficiado. Depois de bene-
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ficiado 4 comprensado etlfardos que sio enviados para

as tecelagens de Sio Paulo ou exportados para o

estrangeiro.

40 Ales do cafe, que outro produto 4 importante para
o planalto?

41 Como muitas familias ganham a vi4a?
42 Como os donos de sitios transportam as sac as de

algodio?
43 Para onde as transportam?
44 Para que o algodio e inspecionado?
45 Depo.i.s de beneficiado para onde o algodio 4

enviado?
46 Mttitos fardos sio exportados para o estrangeiro?

En partes montanhosas do planalto brasileiro encontram

se jazidas de minerio de ferro. Estas fornecem o minerio

para as usinas sidertirgicas brasileiras, as quaffs ji

estio produzindo ago necessirio para suprir grande

parte do parque industrial paulista.

A expansio da indUstria trouxe consigo muitas mudancas,

e iste fato ji se nota na vida dos operirios das usinas

sidertirgicas. Estes ganham bem, tem uma vida simples,

mas com tudo que 4 necessirio para o confOrto

47 Onde se encontram jazidas de minerio de ferro?
48 Essas jazidas fornecem o minerio de ferro para as
--usinas siderurgicas?

49 0 ago produzido pelas usinas siderirgicas supre
o grande parque industrial paulista?

50 0 que a expansio industrial trouxe?
51 Onde ja se nota iste fato?
52 Como vivem os operirios das usinas siderigicas?
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EXERCICIO DE INTERPRETA00

la 0 costume de fazer a queimada da floresta nio
ruim para a terra?

b Sone people say it is. For the tire being Brazilians
clear new lands by burning the trees because it
saves time.

2a Quer dizer que primeiro derrubam as irvores e depois
queimam-nas?

b Yes, first they fell the trees, then burn them.

3a

b

4a
b

A maioria das grandes fazendas do planalto
4 de cafe?
Yes, most of them still are, however there
a great increase in cattle raising in that
for the last 30 years.

Que estados do Brasil se destacam quanto 1 pecuiria?
According to the 1940 census, Rio Grande do Sul came
first, followed by Minas Gerais, Bahia, Sio Paulo,
Goias and Mato Grosso.

brasileiro

has been
area

5a Entio o Rio Grande do Sul 4 o estado da pecuiria
por excelincia?

b Yes, indeed. That's our cowboy country!

6a 0 que fizeram os donos de fazendas de cafe para
conpensar a queda dos precos desde 19307

b There are actually very few farms which grow only
coffee. During the last 30 years farmers have been
growing cotton, corn or other crops.

7a Qual é a diferenca entre um colono e um camarada"'
b The tenant farmer (colonist) lives nermanently on

the farm, sometimes generations of one single family.
The farm hand is hired for the duration of the harvest.

8a

b

Cs colonos de uma fazenda de
para fazer a colheita?
No, there are not enough for
hands have to be hired.

cafe sio suficientes

the harvest. Farm

9a E ficil encontrar-se camaradas?
b They are hard to find, and when you do, they are

usually unskilled and difficult to handle.
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10a Como os colonos resolvem o problema de conpras,
escola,jgreja, farmacia, uma vez que algumas fazendas

ficam tao longe das cidades?
b All large farms have everything they need, from

grocery stores to churches.

lla Por quanto tempo um p4 de café pode nroduzie7
b A 1ell cared for coffee tree yin nroduce for more or

less one hundred years.

12a Ouvi dizer que a florada do cafezal 4 muito bonita.

h That's true. Blossom time on the coffee plantation
is a beautiful sight.

13a Quais sio as condicaes ideais para o cultivo do

cafeeiro?
b First and foremost the purple soil, 1-hich is found in

vast areas of Sio Paulo and Parana.

14a E o que mais?
b The rolling hills or "wavy terrain" of the Brazilian

Plateau, sub-tropical and temperate climate, not too
hot or not too cold, and well-distributed rains.

15a A geada 4 um perigo para o cafezal, nio 4 verdade?

b Frost is one of the worst enemies of the coffee plan-
tation. It has been known to destroy thousands of
coffee trees overnight.
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VOCABULARI O

A Ac0 (m.) steel.
AJUNTA (ajuntar, reg.) pres. incl., you, he gathers

(heaps, piles) up.
ALWEIRES Cm.) a dry or liquid measure of capacity,

of widely varying dimensions. In Brazil it is a
measure area, varying according to the locality.
ALQUEIRE MINEIRO 484 area, PAULISTA 242 ares.

ANCINHO (m.) rake (garden tool).
ANTEPASSADOS (m.) ancestors.
ARREDONDADA -DO, round.
ASSAM (assar, reg.) pres. ind you, they bake.

B BEM TRATADO, well taken care.
BENEPICIADO (beneficiar, reg.) past part processed.

C CAFEEIRA -RO, adj. pertaining to coffee.
CAFERIRO (m.) coffee tree.
CAFEZAL (m.) coffee plantation.
CAMARADAS Cm.) noun and adj., farm lands, comrade;
friendly, kindly.

CARROQA (f.) wagon, cart.
CENTENAS, hundreds.
COLONIA (f.) colony.
COLONO (m.) tenant farmer.
COMPOSTA (compar, irreg.) past part., (is) made of,

composed, made up.
COMPRENSADO (comprensar, reg.) past part., compressed.
COMUNIDADE (f.) community.
CUIDA (cuidar, reg.) pres. ind., you, he takes care

of.
CULTIVA (cultivar, reg.) pres. ind you, he culti-

vates, grows.

D DERRUBA (errubar, reg.) pres. ind you, he fells
(trees); overthrows.

DOENTES, noun or adj., sick people; sick.

E ENTRA PELO SERTAO A DENTRO (entrar, reg.) you, he
enters, penetrates the jungle. The use of PELO...
A DENTRO adds to this phase a sense of boldness.
ENTROU PELA SALA A DENTRO, He stormed into the room.

ENVIADOS (enviar, reg.) past part., shipped; sent.
ESPALHADO (espalhar, reg.) past part., spread around;

scattered.

122

LI



Li

L70

F FARDOS (m.) bales (of cotton); burdens.
FAZ A QUEIMADA (fazer, irreg.) you, he clears the

land by burning it.
FLORADA (f.) blossom time.
FLORESCE (florescer, reg.) (it) `'lowers.
PORNO DE BARRO (m.) clay oven.

G GANHAM A VIDA (ganhar, reg.) pres. ind., you, they
earn their living.

GRADS DE CAFE (m.) coffee beans.
GRATIFICAVO (f.) bonus, gratification.

J JAZIDAS DE NINERIO DE FERRO (f.) iron ore mines.

L LARANJEIRAS (f.) orange trees.

M MANTEM (manter, reg.) pres. ind you, he maintains;
keeps up.

MIN RIO DE FERRO (mi.) iron ore.
MUDANcAS (f.) changes, moves.

0 CUDULADO(ondular, reg.) past part., vavy; terreno
ondulado, hilly terrain.

P PAIROES (m.) (padrio) standards.
PARQUE INDUSTRIAL (m.) industrial stock.
PEDRINHAS (f.) pebbles.
PENEIRA (f.) sifter.
PENEIRAR (reg.) press ind., you, he sifts.
OS DE CAFE (m.) coffee trees.
PESSOAS IDOSAS (f.) old people.
PLANTADO (plantar, reg.) past part., planted, grown.

Q QUEIMADA (f.) a clearing of land by burning.

R RAMINHOS (m.) sprigs.
REGULAMENTOS (m.) regulations.
ROXA, purple.

S SAGAS (f.) sacks, bags.
SALARIOS (m.) salaries.

T TERREIRO (m..) flat open terrace on which coffee beans,
etc. are spread to dry; cleared land in front of a
farm house.

Z ZONA CAFEEIRA (ft) coffee zone, large stretch of lfnd
rhere coffee /Inds its ideal -conditions tor growing.
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LEITUPA

0 Amazonas

0 Povo e Produtos de Brasil Setentrional

Parte I

Nota: As leituras 61 e 62 sio resumos do filme
"0 Amazonas". Em..certos trechos, a nar-
rativa segue a acao como o aluno a vera
na tela.

Ao longo da costa oriental do hemisferio sul-ameri-

cano, logo abaixo do Equador, corre o Amazonas, o maior

rio do mundo, e que escoa por um vale quase tio grande

como os Estados Unidos da America do Norte. Este vale

quente e htimido, encerra a maior setva do mundo e ten

sido um desafio ao homem de qualquer epoca.

Mesmo hoje em dia, poucos sao os que se aventuram na

regiao pantanosa do Amazonas. 0 verde desta selva e

muitas vezes entrecortado nor cachos de f1.8res ou nor

folhagens tropicais de urn coloriclo muito vivo.

Desde a sua nascerte at a sua foz, o Amazonas corre

muito prOximo a linha equatorial. Nessa zona, o clina

se mantem quente durante o ano todo, nas nunca atinge

temperaturas excessivas. Os constantes ventos htinidos do

oceano provocam chuvas pesadissinas de janeiro a julho.

1 Em que regiao do henisferio sul.-americano corre o
Rio Amazonas?
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2 Como podemos comnarar o tamanho do vale nor onde
escoa,o Rio Amazonas?

3 Coro e o ctina desse vale-
4 .13 a flora?
3 0 vale anazOnico ten sido exnlorado regularmente7

e a re7i*.o reros e:TIorada do Rio Amazonas?
eye contraste de cores noderos ver na selva
anazonica7

0 Proxino de que linha inaginAria o Amazonas corre
desde a sua nascente ate a sua foz?

A9 Anesarde ser equatorial, o ctira da Amazonia
atinge tenneraturas excessivas?

1C 0 que nrovoca as chuvas nesadissimas de janeiro
o julho.

r Anazonas e seus sete naiores tributArios, cada un

con nais de 100 mil. has de percurso, drenan o vale central

de 2.000 nil has de conprimento nor 800 de largura. 0

vale do Amazonas arrange grande parte do Brasil e partes

de outras nacCies.

Sua nascente, nas montanhas andinas do Peru, a :'.2.000

Iles lc altitude, dista nenos de 100 nithas do Ocean°

JA caudaloso, o rio se arroja nos desfiladeiros

nara depois se escoar na vasta planicie central. Fundo,

caudaloso e Is vSzes con nithas de largura de uma nargem

outra, o Anazonas rola nor nais de tr6's mit mil has ate

atingir o Oceano Atlantic°. Em quase toga sua extensio

o rio a nave7ado or enbarcaciies grandes, nesmo nor navios

de 7rande calado. As enchentes que transbordan suas

rarrens transfornan as baixadas en inensos e solitarios

nantanais durante a estacio chuvosa.
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11 Quantos tributirios maiores o Amazonas tem/
12 Mais ou menos quanto mede cada um asses tributirios"'
13 Quais sio as medidas do vale amazanico-
14 0,vale amazonico abrange samente parte do terri-

torio brasileiro?
15 Onde fica e a que altitude esti a nascente do

Amazonas?
16 e aspecto o rio tern dos Illtimos desfiladeiros

dos Andes ate o Atlantico?
17 Que tipo de embarcaciies navegam em suas iguas?
18 Que aspecto apresenta durante a estacio chuvosa?

No Alto-Amazonas e seus afluentesponde o rio 4

cercado por barrancos ingremespencontram.se tribos de

indios primitivos. Estas tribos vivem de caca, pesca e

dum sistema Agricola que data da idade da pedra. Vivem

em familias e virias destas formam uma aldeia sob um

chefe ou cacique.

0 tinico trabalho que os indios fazem e relacionado

com a caca, a pesca ou a guerra.

Pe' por exemplo, que 4 cacique de uma dessas tribos

enfeita flechas com penas de papagaio, enquanto Ceci sua

muiher alimenta o cacula. Iracema, sua filha nais velha,

trabalha na roca de mandioca com outras mulheres da

tribo. Ao fim to dia, levam para a aldeia o suprimento

diirio de raizes de mandioca. Para protege-las de

animais selvagens e indios inimigos,um Indio armado sempre

as acompanha.

Hi muitos tipos de mandioca que sio venenosos, mas os
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indios aprenderam a usar esta raiz extraindo seu suco

venenoso, e transformando a polpa seca numa farinha muito

nutritiva que a alimento primordial desses indios.

Tudo que os Indios necessitam 4 suprido pela selva

e pelo rio: palhas, fibras para esteiras e fios extraidos

de palmeiras ou bambus para seus tecidos.

Os indios preparam com esmiro o equipamento de caca

como lancas, arcos e flechas. 08 cacadores mais velhos

e experientes ensinam os rapazes a usar as armas feitas

por ales mesmos. Quando hi bastante armas, os Lndios

vio cacar.

19 Onde geralmente se encontram as tribos de indios?
20 Qual e o meio de vida asses indios'
21 Como 4 o sistema agrIcola ales?
22 E a organizacio social?
23 Que tipo de trabalho fazem?

i24 E as indias?
25 Para que um Indio arm.ado acompanha um grupo de

muiheres, quando estas vio trabalhar na roca de
mandioca?

26 Todos os tipos de mandioca podem ser comidos?
27 0,que e necessirio fazer para se comer mandioca

desse tipo?
28 A mandioca 4 alimento importante para o Indio?
29 Dg exemplos de recursos vegetais que os Indios

encontram na selva Sue os cerca.
30 Que equipamento os indios preparam com esmgro?
31 Quern ensina os indios jovens a usar armas?
32 0 que fazem os indios, quando ha bastante armas?

Embora haja abundincia de caca, a selva amazOnica

nio tem grandes animals terrestres. Encontra-se uma
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infinidade de pAssaros exciticos e animals menores que

vivem rodeados de perigos. E o habitat do norco- espinho

de nariz chato, do maraca ja, do nacaco noturno de 4410

sedoso, do esquisito bicho-nreguica, do tamandui cuja

carne e um regal° nara os indios, do papagaio multi-

color que di vida a ftoresta, e da onca, sem dtivida a

rainha da fauna amazOnica.

A selva parece se mover -- aqui uma iguana sobe numa

irvore, ali uma cobra auriverde pendurada num galho se

prepara para dar o tote; um coati se esconde na foihagem

e um mutum espreita. A selva a todos protege, a todos

mata. Um cacador atira uma flecha e atinge uma capivara.

Quando a cacada 4 proveitosa e hi abundincia de comida

4 ocasiio dos indios fazerem uma festa. Os tracajas ou

tartarugas de igua doce que sio muito apreciados pelos

indios, sio cozidos nas prOprias cascas salnicados com

farinha de mandioca. Usa-se enrolar carne ov neixe em

folhas de pacovi e cozinha-los 1 moda nrimitiva.

Quando todos na tribo ji comeram o seu quinhio, os

jovens se reunem para uma danca. As mulheres e criancas

ficam apreciando sentadas em redor.

33 Que tipo de caca se encontra na selva amaz6nica?
34 Como vivem os animais menores?
35 Diga o none de alguns animais que tem o seu habitat

na selva amazonica.
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36 Quern 4 a rainha da fauna amazanica?
37 Que aspecto tern a selva?
38 Diga o none de al guns animals que contribuen para

a ilusio de que a selva se move.
39 Qual 4 o animal cuja carne substitue ado porco:
40 C que fazer2 os indios quando a cacada e proveitosa

e ha abundancia de comida?
41 gue aliment() e muito anreciado pelos indios"
42 Como sao cozidos e nrenarados?
43 Com o que se usa enrotar carne ou neixe para coze-

los"'
44 0 que fazem os indios apOs comerei e beberem?

Ao aproximar-se do oceano, o Amazonas se alarga

tornando-se num verdadeiro mar que se agita turbulento.

Ouando ha enchentes, se transforna num mar sem fin,

alagando rocas, as rJucas estradas e povoacaes existentes.

Duas vezes nor dia o rio se avoluna devido 1 mare alto

do AtlIntico.

Onde as mar ;ens oferecem protecio natural contra as

enchentes, surgem povoacaes como a de Santo AntOnio de

Icar, que como muitas outras depende quase exclusivamente

da navegacio fluvial para o transnorte de carga e

passageiros.

45 Que aspecto o Amazonas anresenta ao se aproximar
do oceano7

46 0 que acontece, quando hi enchentes?
47 Porque o rio se avolurna duas vezes nor dia?
48 Em que parte do vale amazonico foram construilas

as povoacoes
49 Porque razio essas povoaciies dependem quase

exclusivamente da navegacao fluvial nara o trans-
norte de car7a e passageiros?
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VOCABULARI O

A ABRANGE (abranger, reg.) pres. ind., you, it includes,
encloses, comprehends; encircles, enfolds.

AFLUENTE/S (m.) tributary.
AGITA(-SE) (agitar-se, reg.) ores. ind., you, it stirs

up, rouses; agitates; raves; brandishes.
ALAGANDO (alagar, reg.) pres. part., flooding.
ALARGA (alargar, reg.) pres. ind., you, it ideas,

broadens; stretches; expands.
ALIMENT° (m.) food; (pl.) nrovisions.
ANDINA -NO (adj.) Andean.
ARCO /S (m.) bor (for arrows or violin); arc; arch.
ARROJA(-SE) (arrojar-se, reg.) (it) throws itself

(into).
ATINGE (atingir, reg.) pres. ind., you, it reaches,

touches; attains.
AURIVERDE (adj.) gold-and-green.

B BAIXADA/S (f.) lowland.
BARRANOWS fNGREME/S (m.) steep river bank or cliff.
BICHO-PREGUIcA (m.) sloth.

C CACHO/S (m.) cluster (of florers) ; bunch (of grapes,
bananas etc.); curl (of hair).

CAPIVARA (f.) capybara, the largest living rodent;
weighs about 100 lbs and has its habitat near the
river banks or in the river.

CACULA (m.f.) the youngest child in a family. 0
CAcULA, A CAcULA.

CALADO (m.) draught of a vessel. (adj.) silent, quiet.
CASCA/S (f.) shell, case, outer covering; hull, husk,

rind; peel, skin; bark; pod, capsule.
CAUDALOSO -SA (adj.) of rivers, carrying much water;

copious; torrential.
CHATO -TA (adj.) flat, level, smooth; (slang) boresome,

tiresome, dull. (Zool.) the common crab-louse.
CHUVOSA -SO (adj.) rainy.
COATI (m.) quati.
COLORIDO -DA (adj.) colorful.
COM ESMERO, carefully; fastidiously.

D DAR UM BOTS, to leap, spring.
DESAFIO(m.) challenge; defiance.
DISTA (distar, reg.) pres. ind., it is (distance) from.
DRENAM (drenar, reg.) pres. ind., you, they drain.
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E EMBORA (conj.) though, although; (adv.) even so,
even thus. IR (-SE) ---, to go away.

ENCERRA (encerrar, reg.) pres. ind., you, it encloses,
encompasses; brings to a conclusion; locks up.

ENCHENTLYS (f.) floods.
ENFEITA (enfeitar, reg.) you, it decorates.
ENROLAR (reg.) to wrap up; to roll; to curl; to roll

up; to wind, twist, coil.
ENTRECORTADO (entrecortar, reg.) past. part., inter-

sected; interrupted; crossed.
ESCOA (escoar, reg.) you, it flows off or away;

drains off; oozes, seeps.
ESQUISITO -TA (adj.) odd, queer, freakish, "funny";

peculiar, strange; ugly; exquisite, rare.
ESTEIRA/S (f.) a mat woven of straw, rushes, fibers,

etc.
EXTRAINDO (extrair, reg.) pres. part. extracting;

removing; pulling out.

F FARINHA DE MANDIOCA (f.) manioc meal or flour.
FIBRA/S (f.) fiber; thread, filament; moral fiber.
FIOVS (m.) thread; fiber, filament; wire. string,

slender cord; keen edge (as of a knife).
FLECHA/S (f.) arrow.
FOLHAGEM -GENS (f.) foliage, leafage.
FOZ (f.) mouth of a river.

I IGUANA (LAGARTO) (f.) large lizard.

L LANcA/S (f.) spear, lance.

M MACACO (m.) monkey.
MANDIOCA (f.) manioc or cassava, the common or

bitter cassava of great economic importance in
Brazil. The food staple FARINHA DE MANDIOCA
(manioc meal) is made from this species, the
tubers of which must first be roasted to expel
the poisonous hydrocyanic acid. It is also the
source of tapioca.

MARACAJA (m.) a wild cat.
MARE (f.) tide; course of events, --- alta, or cheia,

high tide. --- baixa, or vazia, low tide,
MUTUM (m.) any curassaw.

N NASCENTE (f.) head waters of a river.
NAVEGAgAtI FLUVIAL (f.) river navigation.
NUTRITIVA -VO (adj.) nutritious.
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0 OKA (f.) any of the various vildcats, pumas or cougars.
---pintada, the South-American jaguar.

P PACOVA (f.) a kind of banana.
PALHA/S (f.) stra (single or in mass); dry grass;

sipper, trifle. Chapeu de ---, stra hat.
PANTANAIS -NAL (m.) large s'-amp.
PANTANOSO -SA (adj.) svampy.
PAPAGAIO (m.) parrot.
PALO (m.) hair, fur, fuzz.
PENA/S (f.) feather, plume; 1riting pen; penalty,

punishment; pain, grief, pity, sorro; regret.
PERCURSO (m.) course, run, route, v-ay, track.
POLPA (f.) pulp.
PORCO-ESPINHO (m.) porcupine.
POVOKAO -COTS (f.) a settlement.
PRIMORDIAL (adj.) prime; primitive.
PROVEITOSA -SO (adj.) advantageous, nrofitable.
PROVOCAM (provocar, reg.) tires. ind., you, they cause,

promote, bring on; provoke, excite; arouse.

Q QUINHAO -OES (n.) share, portion, allotment.

R RAIZ /BS (f.) root; origin, source.
REGAL° (m.) treat, pleasure; delight; a fur muff;

a present.
RODEADO (rodear, reg.) past part., surrounded.

S SALPICADO/S (salpicar, reg.) past part., sprinkled,
splashed.

SEDOSO -SA (adj.) silky.
SELVA (f.) jungle.
SUCO (m.) juice; sap; (slang) anything that is useelt"
SURGEM (surgir, reg.) n_ res. ind., you, they appear;

spring up; surge.

T TANANDUA (m.) anteater, ant bear.
TARTARUGA (1.) turtle.
TERRESTRE/S (adj.) terrestrial; orldly.
TRACAJA (m.) any semi-aquatic fresh-water turtle,

prized for its meat and eggs.
TRANSBORDA?1 (transbordar, reg.) they overflov, spill

over.

L

L
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VENENC600 -SA (adj.) poisonous, venomous; malicious.
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INFO 11,11400 LITE:ARIA

Ccci e Peri - nersonaens do romance Guarani,
nais innortarte de Jose

Alencar, famoso escritor Lrasiteiro
(1829-1377). 0 con-iositor brasi-
leiro Carlos Gorses connos o libreto
da Onera de mesne3 none conhecida
nos nalcos da America do Sul e
alluns raises Buroneus.
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LEITURA

0 Amazonas

Povo e Produtos do Brasil Setentrional

Parte 2

0 seringueiro Sebastiao Batista mora perto da vila de

Santo Antonio onde vai regularmente para entregar a

borracha que produziu e troci-la por mercadoria que

necessita. Hoje ;le escolheu um pano de algodio para

fazer uma camisa. 0 Batista e a maioria dos habitantes

diste vale tem em suas veias u'a mistura de sangue

branco e de Indio.

Todos os membros da familia Batista trabalham. A

Vow; Luisa mistura farinha de mandioca com Oleo de

bacaba para preparar uma farofa. 0 liquido venenoso da

mandioca 4 extraido por meio duma prensa primitiva.

Jorge, filho do Batista, cuida da horta e no moment()

esti subindo na bacaba para apanhar seus c6cos tenros

que serio servidos no jantar. Estes c6cos sio esmagados

at ficarem como uma pasta oleosa. Araci, irma de Pedro,

p6e um pouco de &gua quente para amolecer a polpa do

cOco.

1 0 que e um seringueiro?
2 Onde mora o seringueiro Sebastiio Batista?
3 0 que ele faz regularmente?
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4 0 que ele escolheu hoje?
5 Que mistura de sangue tem os habitantes deste

vale?
6 0 que fazem os membros da familia Batista?
7 0 que faz a Vov6 Luisa? Para que?
8 E Jorge? Para quel
9 E Araci? Para que?

10 Como se extrai o liquido venenoso da mandioca?

No Vale do Amazonas IA virias qualidades de seringueiras

silvestres. A borracha e o produto de exportacio mais

importante dessa regiio.

Todos os dias Sebastiio e seu primp Pedro vio recoiher

o litex das suss seringueiras. Uma pequena incisio na

caeca 4 o suficiente para que a seiva comece a correr.

Seringueiros, como os Batista e sua familia, cuidam

aproximadamente dumas cem 1rvores. A major parte dessas

irvores pertence ao pastor) comercial e os seringueiros

partilham da renda.

Para produzir a borracha, Pedro acende um fogo com

acos verdes da palmeira babacu e despeja lentamente a

seiva leitosa da seringueira sabre um pau rolico para

formar uma camada mole. Nesse fumeiro improvisado, pouco

a pouco o litex endurece transformando-se em borracha

bruta. Esta ainda precisari ser manipulada antes que

possa ser usada.

Como identificacio, os Batista marcam um B, com

ferro quente, nos seus robs de borracha. Os robs

135



L72

sio levados ao entreptsto da vila onde o ne,Tociante recebe

toga a borracha bruta dos serin7ueiros e a credita nas

suas contas. que conrarer no entrenOsto sera ne-

bitado na ncsna conta.

Das margens do rio, os rolos sio carre7ados en barcacas

nara as cidades nais nrOxinas, de onde serio transportados

Para os centros manufatureiros nacionais e estrangeiros.

No vale do Amazonas hi urea ou nais qualidac'es de
serinfTueiras silvestres-%

12 0 que Pedro e Sebastiio vio recd? her toeos os Bias
13 0 que e suficiente fazer nara que a seiva conece a

correr'
14 Os scrin7ueiros cuiean de nuitas irvores"
15 A quer 'ertence a maior narte dessas arvores7
t(- 0 entrenosto conerciat fica com parte da renda?
17 0 que Pe-iro fazapera produzirAa borracha'
18 0 que acontecera a borracha nesse fureiro

improvisado?,
19 A borracha ja estS prorta 'ara scr usada-%
20 Como os Batista ieentificar sous ro*.os (!c borracha?
21 Quen recebe toda a borracha bruta dos scringueiros-
22 0 ne;ociante gaga en dinheiro or essa borracha"
23 Que sistema os seriir:ueros usan -)ara fazeren suas

cornras?
24 Coro os rolos de borracha sio carreqados das

mar--ns do rio nara as cidacles nais nroxinas-'

ros baixios ao longo do rio hi 7rande abundSncia de

tartarugas de igua doce ou tracajis. Botan urea ou mais

dtizias de ovos en buracos que cavarn fundo na areia rote.

Esses ovos sio do tananho dos de 7alinha, e rnuito apre-

ciados e usados na alimentecio diiria. As tartaru7as

ja crescidas sio transportadas nara os nercados das
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cidades ;randes one seus files tanben sao nuito

anreciados.

A nescaria 4 irnortante nara a alirentarao e con4rcio.

Os nest adores us an rerles nara ananhzr os erornes e

sucul.entos pirsructis. Alguns sao consunidos frescos,

mas a major narte dessa nescaria a scca ao sol e

vendic'a nara use posterior.

Os anazonenses trabalham t dias nor senana, mas no

setimo todos descansan. Nos doningos vesten seus trajes

dmingueiros e vgo a nissa en Pc1rto Rapozo, uma cidae.e-

zinha as rargens do rio. A antiga praca de POI-to aapozo

revive con a danca que toclos os rioradores do vale

apreciar. Os jovens gostari da danca de satio a moda do

Amazonas, e os nais vel.hos preferen suas dancas folclOri

cas e pitorescas.

25 0 que hi en grande abuneIncia nos baixios ao songo
do rio

26 Quantas du7ias de ovos as tarterurfas botan de ur.a
vez e once7

27 Cono sao os ovos de tartaruga7
28 Cono sao usados:
29 Qual e a innortancia conercial das tartarugas7
30 0 que retresenta a pescaria do pirarvcu nara os

noraclores dessa regiao
31 Cono sao consunidos:
32 Quando trabalham e quando descansam esses

anazonenses7
33 0 que fazen nos doninr:os7
34 C que acontece na antiia nraca de P8rto aapozo-
35 A' out tino (1.e Manta os iovens 7ostam7

E os nais velhos"
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Na confluencia do Rio Negro e do Amazonas fica a

cidade de Manaus. Tem mais de 100 nil habitantes e, no

coracio da selva, 4 um pOrto conercial de grande movi-

mento. Em Manaus se encontram as companhias comerciais

que controlam uma ride de entrepostos por todo o vale.

Esta cidade ainda reflete um passado rico de meio seculo

atris, quando era o centro mundial da borracha.

No seu part°, alem do mercado que supre as necessidades

da cidade e serve de ponto de enbarque para os produtos

da selva e vice-versa, tambem 4-se uma cidade flutuante.

Aqui vivem pescadores e proprietirios de pequenos barcos

apegados ao rio que lhes oferece um meio de vida.

Produzindo pouco, os habitantes deste vale dependem do

mundo exterior para quase tudo, e as embarcacCies consti-

tuem o meio principal de transporte de passageiros e de

carga.

Ao aproximar-se do oceano, o Amazonas se espraia por

um grande delta formando inUmeras ilhas, como a de

Maraj6 que e a maior. Em Maraj6 hi varias fazendas de

criacio. Dos currais dessa ilha, o gado 4 embarcado

em gaiolas para os frigorfficos das cidades.

Ji prOximo do delta, o dller° de nitcleos industriais

vai aumentando, como povoacOes de mineracio, refinarias

de petreoleo e centros para pesquiza da borracha.
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37 Onde fica Manaus?
38 Quantos habitantes tem Manaus?
39 0 que essa cidade representa no coracio da selva?
40 Entre outras, que companhias comerciais se en-

contram nessa cidade?
41 0 que essas companhias controlam no vale amazOnico?
42 0 que Manaus ainda reflete?
43 0 que o mercado supre?
44 0 porto serve de embarque para que produtos?
45 °Nem vive na cidade flutuante?
46 Porque as embarcacaes sio to importantes nessa

regiao?
47 0 que acontece ao Rio Amazonas ao aproximar-se

do oceano?
48 Qual 4 a naior ilha?
49 0 que ha nessa ilha?
50 Como o gado e embarcado dos currais para os frigo-

rificos das cidades?
51 Que nticleos industriais se encontram perto do

delta?

A 90 milhas do Ocean° Atlintico encontra-se Belem,

o ponto vital do baixo Amazonas. De acardo com as mares,

esta cidade 4 banhada pelas iguas do Atlintico ou pela

igua doce do Rio Amazonas.

Famoso pelos barcos de velas multi-cares, seu parto

exporta a imensa variedade de colheitas e produtos do

vale amazOnico: meliks, bananas que crescem silvestres,

fardos de juta, castanhas do Park e rolos de borracha que

sio exportados para os mercados nacionais e mundiais,

enquanto que engradados de artigos manufaturados the

chegam levados por navios de tadas as nacionalidades.

Belem significa "Bethlehem" e hit muitos anos e a

maior cidade do vale amazOnico. Tem uma populacio de
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230 mil pessoas e foi designado como pOrto de Brasilia,

o que por certo the trarl um grande surto de nrogresso.

Portal para o Amazonas, continuara a ser urn pOsto

avancado de civilizacio encrustado no maior rio do mundo.

Rio esse que corre por um inenso vale coberto por flo-

restas tropicais, barreira dificil para o honer transpOr.

52 Onde se encontra Belem?
53 0 que essa cidade e para o baixo Amazonas?
54 0 que e interessante notar, quanto as mares-
55 Porque o porto de Belem e famoso-
56 0 que exporta? De exenpios.
57 Que artigos Belem importa do estrangeiro?
58 Qual e a populacao dessa cidade?
59 0 que dara um grande surto de nrogresso a essa

regiao?
60 Qual e o papel. que Belem ten como portal. para

o maior rio do mundo?

VOCABULARIO

A AGUA DOCE (f.) fresh rater.
AMOLECER (reg.) to make soft; to soften.
APEGADO/S -DA (adj.) attached; joined; having strong

attachment (for someone or something).

B BABAcU (PALMEIRA) (m.) either of tro large palms,
native of northeastern Brazil and highly prized
for their several products, esp. the oil extracted
from the nuts and which is valuable as food, as
fuel, as a lubricant and in the manufacture of
soap. The hard, ivory-tike nuts can be made into
buttons, and the husks used as fuel; the Leaves
furnish a fiber for hat and basket eaving and
the floer stalk yields a fermented beverage.

BACABA (PALLIEIRA) (f.) naln tree aburWant throwThout
the Amazon valley. The nuin of their fruits is
used in making a pleasant drin, and the kernels
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furnish an olive! ike cooking nil.
::AIX10/3 (r.) shoal. ---the areia, sandbank.

(f .) large ; coasti.ise sail in vessel;

1:01',11! (botar, rep;) nres. incl., you, they lay, nut
(on), n" ace .

C CAMAPA (f.) layer, stratus, bed; coat (of naint).
CASCA (f.) hull , husk, rind; peel, skin; bark; pod,

cansule; shell, case, outer covering; fig. outyard
appearance.

CP.E!ITA (creditar, reg.) pres. ind., you, he credits
(an account).

- (adj.) (uo); enlarged; increased;
developed. ..;eu filho erita cresciainho, Your baby
is 7ettinI bifT.

CUIDAM (cuidar, reg.) pres. ind., you, they care (de,
for), mind, take care (de, of), attend (de, to);
to pay attention (I :e, to).

CIT.RAIS -UAL (n.) co: ral, barnyard.

PANcA SAIJNO (f .) ballroon dance.TN

nErITAro (debitar, reg.) past part., debited; became
indebted.

:STGrADO (designar, reg.) east part., designated,
enotee; indicated, pointed out; selected;

annointecl (to office).
:]iSPEJA (clesne jar, rel.) nres. ind., you, he nours

out (as, 1ine fron a bottle); spills; empties
(as, the contents of a sack); throi"s aay or out
(as, rubbish); evicts, dispossesses, nuts out,
clears ovt, vacates; frees (oneself).

DenTEGUETRO (acij.) Sunday; orn on Sunday.
traje .--;unday best.

Fl:r1.11),ECE (endurecer, reg.) nres. incl., you, he, it
hardens; becomes hard-hearted, callous.

(n.) a shinping crate. (adj.) crated;
enclosed ith a "frating.

721T.103TC (r'.) Stirml.y station, lar7e e-arehouse.
23::::.ik (esnagar, re7.) nast nart., crushed,

squashee; snasher:, overnov-ered, subdued.
(espraiar-se, reg.) pres. ind., it spreads.

IIXLIAn() (e::trair, re.) past part., extracted (de,
from), dran out, pulled out; renoved, vithdrarn.

1:
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F FAROFA (f.) a Brazilian dish prepared 1ith nanioca
flour and oil, butter or fat.

FLUTUANTE (adj.) floating, afloat; buoyant; fluctuat-
ingt unfunded (debit).

-FRIGORIFICO/S (m.) cold storage plant; freezer;
refrigerator.

FUMEIRO (m.) smoky corner over an open fire; chirney.

G GAIOLA/S (f.) an Amazon River steamboat having a
single stack and either stern or side paddles,
or one or tro propellers. They displace un to
600 tons and have long been an important mode of
transport and travel on that river.

Synonym, VATICANO; cage; prison; frame of a building;
rood crate.

I INCISAO -SOW (f.) incision.
INCRUSTADO (incrusts :, reg.) past part., incrusted.

L LEIT06A -SO (adj.) milky.
LENTAMENTE, slorly.

M MANIPULADO (manipular, reg.) past part., manipulated,
handled; prepared "ith the hands.

MISSA (f.) Mass, the Eucharistic rite of the Roman
Catholic Church.

MOLE (adj.) soft, yielding; limp; flabby; tender;
easy-going; listless, lackadaisical.

N ridcLEWs (m.) nucleus; kernel, core.

P PANO (m.) cloth.
PARTILHAM (partilhar, reg.) pres. ind., you, they

share.
PASTA OLBOSA (f.) oily paste.
PAU ROLIQO (m.) round stick.
PERTENCE (pertencer, reg.) pres. ind., it belon;s.
PESQUIZA (f.) research.
POR CERT°, certainly, surely.
POVOAcACI DE MINERAVO (f .) mining village.
PRENSA (f .) press (compressing machine of any kind).

R RECOLHER (reg.) to gather (up, in, together) ; to
harbor, entertain; to collect.

RrDIVS (f.) net; fish net; hair net; rire netting;
hammock, netrork; snare.
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REVIVE (reviver, reg.) you, he, it revives, returns
to life; recovers.

S SANGUE (m.) blood.
SEIVA (f.) sap.
SELVA (f.) 4ungle.
SERINGU2IRA/S (f.) rubber trees.
SERINGUEIRO (in.) rubber-gatherer; rubber-tapper;

exploiter of a rubber plantation.
SILVESTRE (adj.) vild, uncultivated.
SURTO (m.) spurt; eruption; a soaring; ambition.

T TRAJE (m.) dress, clothing, garb, clothes.
TENRO /S (adj.) tender, soft, delicate; young, immature.

V VEIA/S (f .) vein.
VOW (f.) grandma (from Alto).

Palavras para comentar:

Babacu

bacaba
floresta
pintano
folhagem
Equador
borrac ha
mare

tributirios, afluentes

horizonte
tropical desolado

barrancos
mandioca
castanha do Pari
ono
chuvas
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polpa
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maracaji
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tamandua
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LEITURA

Lester Rogers foi anresentado ao Major Luis Tavares

da DG Ell (Diretoria Gera'. de Material Delico) do Exercito

Brasileiro. 2n conversa con o major, Rogers expressou o

seu desejo de conhecer o Brasil. 0 major tinha de fazer

urea viagem de inspecio na 3a. R.M. onde esti sediado o

311 Exercito, em Porto Alegre, capital do Estado do Rio

Grande do Sul, por conseguinte convidou Rogers para it

com ;le no aviio da F.A.D.

1 A quem Lester Rogers foi apresentado?
2 Onde trabaiha o Major Tavares?
3 0 que Rogers expressou ao Major?
4 0 que o major tinha de fazer en Porto Alegre?
5 Onde esta sediado o Exercito?
6 Por conseguinte, o que o Major Tavares fez?
7 Em que aviao ;le ia?

Durante a viagem, o major informou Rogers que o Rio

Grande do Sul é un estado bastante adiantado, sendo que

a pecuiria 4 a 71rincinal fonte de rends, e que grande

diner° de alemies e italianos inigraram nara esse estado.

0 sistema rodoviirio e ferroviario 4 ben distribuido nor

tada a area do estado. As princinais exportac8es prover

da criacio do gado e produtos derivados, como a carnet

os couros, a li, a banha e os laticlnios, da erva-mate,

da vinicultura e da nesca.

8 0 que o major informou a Rogers'
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9 Qual 4 a principal fonte de renda?
10 Que povos europeus imigraram en grande nunero

para o Rio Grande do Sul?
11 Como 4 o sistema rodoviario e ferroviario dgsse

estado?
12 De que nrovim as princinais exportavies?
13 Quais sio alguns dos produtos derivados da pecuiria?

Porto Alegre tem 381.964 habitantes, e e o segundo

part° mais importante do sul. Situada Is margens da

Lagoa dos Patos, a cidade apresenta um belo aspecto,

con grande nfimero de arranha-ceus e imnonentes edificios,

vastos narques, e amplas ruas e avenidas. Possue univer-

sidade, teatro, museu, biblioteca, catedral e diversos

hosnitais. 0 comercio 4 ativo e a indUstria muito desen-

volvida especialmente no setor da tecelagem, curtume,

fabricacio de miquinas e mOveis, construcio de navios

pequenos, cervejarias, fibricas de calcados, chaneus,_

sabio e produtos quimicos. Poi fundada en 1773 por

imigrantes acorianos, e foi berco do escritor trico

Verfssimo, que se tornou conhecido por meio de virias

contribuicaes literirias, entre el as as novel as "Gato

Preto em Campo de neve" e "A Volta do Gato Preto", nas

quais descreve suas prOprias exlerigncias em duas viagens

que fez aos

14 Qual 4 a,nonulacio de POrto Alegre?
15 Onde esta situada a cidade?
16 Que aspecto a cidade apresenta?
17 0 que nossue?
18 Como 4 o comercio e a indistria?
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19 Em que setores o com4rcio e a indUstria estao
muito desenvolvidos?

20 Em que ano foi fundada e por quern'
21 Porto Alegre foi bergo de que famoso escritor

brasileiro?
22 Por meio de que novelas ale se tornou conhecido?23 0 que essas novelas descrevem?

Gaticho 4 a denominagio dada as pessoas nascidas no

Rio Grande do Sul, mas hi um grupo especial de gatichos

que se destacam dentre os 4.673.000 habitantes dgsse

estado. Sao ales os vaqueiros, cavaleiros habilissimoi
e expansivos que habitam os pampas, as vastas planicies

do sul. Montan a cavalo, vestem bombachas, calcas muito

largas em tOda a Perna, presas no tornozelo por meio de

botaes, o poncho que a uma capa de li, de forma quadrada,

com uma abertura no meio por onde se enfia a cabeca.

Alimentam-se especialmente de carne, e nao dispensam o

chimarrio, o chi-mate servido muito quente e sem acticar.

24 Que denominagio recebem as pessoas nascidas no
Rio Grande do Syr?

25 Que grupo de gauchos se destaca dentre os
4.673.000 habitantes?

26 Como sio asses "gaUchos" ou vaqueiros?
27 Sao cavaleiros habilissimos e expansivos?28 Como se chamam as planicies em que ales habitam?29 21es montam a cavalo?
30 Ales vestem bombachas?
31 0 que sio bombachas?
32 0 que e o poncho?
33 Do que ales se alimentammprincipalmente?
34 Ales dispensam o chamarrao?
35 0 que e o chimarrio?
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Quando a tare fa estava quase terminada, o Major

Tavares recebeu um telegrams do chefe da Diretoria de

Moto-Mecanizacio em que the pedia para fazer uma breve

inspecio em Curitiba onde esti sediado o Q.G. da 5a.

Regiao Militar. Devido ao ndmero relativamente baixo de

viaturas na 5a. R.M., a inspecio al foi

De chegada nota-se grande diferenca no clima, pois

Curitiba fica num planalto elevado, a 900 metros de

altitude, um dos lugares onde se registram as temperaturas

mais baixas do Brasil.

Pela primeira viz desde que Rogers saiu dos ELUL,

viu-se forcado a usar dois cobertores a noite.

36 De quem o Major Tavares recebeu um telegrams?
37 0 que dizia o telegrams?
38 Porque a inspecao em Curitiba foi rapids?
39 Porque se nota grande diferenca entre o clima de

Porto Alegre e o de Curitiba?
40 0 que Rogers viu-se forcado a usar a noite?

Curitiba 4 menor que POrto Alegre, mas 4 uma das

cidades que cresce mais depressa no Brasil com 143.000

habitantes. Sua inddstria principal 4 de madeiras,

couros a lis. A cidade tem um aspecto modern com am-

plas avenidas, agradiveis parques e jardins. Entre seus

principais edificios vale a pena mencionar: o Palicio

do Governo, a Catedral, a Escola de Artes e Oflcios, a

Penitenciiria e outros. Seu Jardim Botinico e notivel
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pelos valiosos especimes que encerra e urn dos logradouros

pdblicos mais frequentados da capital.

Hi muitos nomes poloneses nos 1.etreiros nas ruas, pois

grande ndmero cie imigrantes polongses estabeleceu-se no

Parani.

41 Que cidade e major, Porto Alegre ou Curitiba?
42 Qual e a populacio de Curitiba?
43 Qual e a sua inddstria principal?

[I
44 Que aspecto tem a cidade?
45 Que edificios vale a pena mencionar?
46 Porque o Jardim Botinico de Curitiba 4 notivel?
47 Porque hi muitos noises poloneses nos letreiros

[Inos ruas?

O Parani 4 o estado das madeiras e ocupa no Brasil
L

lugar semelhante ao que Oregon ocupa nos BE.UU. 0

pinheiro brasileiro, Arauciria Brasiliensis, em al Li

o seu habitat, e essa nio s6 a uma irvore bonita, cono

muito dtil.

O Parani tambem 4 o maior produtor de chi de mate,

muito usado no Brasil. Meridional e Central, na Argentina,

I I

[I
Paraguai e Uruguai. 0 mate 4 para o Parani o que o cafe

e para a econonia de Sio Paulo.

Os oficiais da 5a. R.M. ao saberen que Rogers era

americano, tonaran a si a tarefa de inicia -io no chi

mate. Rogers viu-se na obrigacio de confessar-lhes que

o chimarrio nio havia gostado muito, no entanto para
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scr agradivel aos connanheiros, nrovop o chA ee mate.

nrcciso se acosturar ao 78sto do chA de rate que

aos 'rineiros roles a her anar:7o.

48 Qual e a imnortancia do Parar4, quanto a nroducio
de nadeiras7

4° Cue Arvore ten al o seu habitat
50 Qual 4 vn outro nroduto agricola nuito import ante

nary a econonia do Paran;.-

5! Cm* o cha ee m .tea nuito usado, alem do Brasil
Neridione e Central."'

52 C que fizeran os oficiais na 5a. ao saberen
que loners era americano-

53 Que 7osto ten o cha de mate?

EN..',I1CfCIO DE irminNIETAclo

-.1olers e o Malor Tavares estio nun aviio que se
anroxina de :lorto Alegre.

la Infeliznente, nio noderei nostrar-lhe a cidade,
2ois nos Bois - rireiros dias, estarei ocunado.

b That's a.V rirTht. I'll take a taxi, or maybe
they have tourist busses there.

2a A Al6ncic Cool: ten Onibus que fazes nasseios nor
to-'a a cidade.

b That settles it then. at -oul.d you reconmend
that I see?

3a Art° A1erT5e ten vastos narques, nuseus, catedral,
Cubes e varios nasseios aos arredores da cieade.

b I hone to be able to see all of then in four days.
Are 1e Pyirr; over Rio Grande do Sul. nor?

4a Sin, estaros. Aquete.corno de 17ua ao longe
a Laa-oa ''os ratos. Ja se node ver os arredores
de Porto Al.egre.

b The terrain seems quite different from the nlateau
in Sio Paulo.
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5a Estamos,sobrevoando os pampas. A maior,parte do
estado e uma planicie que se extende ate o sul da
Argentina.

b It reminds me of Texas. I suppose cattle raising
is one of the sources of income in this area.

6a A pecuiria 4 a principal fonte de renda do estado.
Aqui encontram-se as meihores pastagens do Brasil.

b It looks like very good grazing land.

7a A planicie tambem facilitou muito a construcio do
sistema rodoviario e ferroviario,

b On the other hand, in Sio Paulo, they have some of
the roughest terrain for building highways and
railroads that I have ever seen.

8a Realmente. ,A B.F. Santos- Jundiai foi uma das mais
caras que ja se construiu no mundo, considerando-se
o numero de tuneis e viadutos en relacio
1 distincia a transpor.

b I noticed that, although the view from the Serra do
Mar looking down at Santos is beautiful.

9a Al4m dos Erodutos derivados da pecuiria, como carnet
couros, la, banha e laticinios, o estado exporta
muito erva-mate e vinho.

b I had a chance to drink gaticho rine in Rio. I liked
it! I suppose the Italian immigrants started the rine
industry here, like they did in California.

10a Sim. Foram os primeiros imigrantes italianos que
trouxeram as vinhas para o Brasil.

b Porto Alegre is quite large. It reminds me of Sio
Paulo or Belo Horizonte, and there are several
factories.

lla Hi mvitas fibricas de miquinfs, menreis, calcados,
chapeus, sabao e produtos quimicos aqui.

b I couldn't help feeling that Eric() Verissino is very
proud of his native state. All through his book
"Gato Preto em Campo de Neve" he mentions hor great
it is.

12a 0 gaticho 4 um dos tipos mais interessantes do Brasil.
b From what I've heard, they can be compared %?ith our

own cowboy.
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13a t verdade. Anbos montam a cavalo, sio habilissimos

il

cavaleiros e gostam de ar livre.
b The main difference seems to be the clothes they rear.

, a
14a Tenho em casa uma roupa de gaucho completa, inclusive

a "bombacha" e o "poncho".
b Did I show you the "bombacha" I bought in Rio? I

wouldn't have bought it, if I knew I was flying down.

0 15a Voce ji tomou chi-mate?
b Yes, I have. I must say I didn't like it very much

[1

because it was too bitter.

16a Nio dip isso a um gailcho. Seria o mesmo que dizer

a
a um fa de coca-cola que este. e ruim.

b Come to think of it, I hate coca-cola!

VCCABULARIO

A AcORIANO /S (adj. or noun) Azorean.
AMARGO -GA, bitter, acrid, sour. Chi de mate amargo

or chimarrao, unsweetened mate tea.
ARBORIZAD/S (arborizar, reg.) past. part planted

with trees.

D BANHA (f.) animal fat, esp. lard; hair pomade.
de porco, lard; criar , to grow fat.

BERcO (m.) cradle; infancy; origin; place of birth,
native land.

BOMBACHAS (f.) very wide, loose trousers, closely
fitting around the waist and ankles, worn
typically by the GAtCHCS of southern Brazil.

BREVE (adj.) brief, short, slight, fleeting,
momentary.

1JC CAVALEIRO/S (m.) of or pertaining to horseman.
CERVEJARIA/S (f.) brewery; beer hall, alehouse,

beer garden.
CHIMARRAO (m.) mate tea, coffee or other hot

beverage served without sugar;(southern Brazil)
wild stray cattle.
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COURCS (n.) hide; leather; scalp.
CURTUME ($-) tannery.

D DE CHEGADA, on arriving. :astou de che7af?a, I have
arrived.

DESTACAM-SE (c'estacar-se, re;.) ores. ins'., passive
or reflexive voice rith SE. You (tIley) stand
out, distinguish yourselves (themselves)

DIRETORIA GMAL DE MATERIAL BtLICO (f.) Ordnance,
General Administration (Brazilian Army).

DISPENSAM (disnensar, reg.) pres. ind., you, they
do without. Nao dispensam o chirarrio. (They)
cannot Oo without mate tea.

E IINCERnA (encerrar, re.) nres. ine., it contains.
ENFIA-SE (enfiar, reg.) passive voice with SE, is

slipped on, put on (poncho, trousers, shoes, a
dress, etc.).

EnVA-NATE (f.) Paraguay tea, Jesuit tea. Erva-herb.

G GOLE/s (n.) swallor, gulp.

H HABILfSSIMQ/S, absolute superlative of HADIL; most,
extremely able, dexterous.

HABITAT (m.) (Latin) the natural abode of a nlant
or animal.

I IMPCEENTE/S (adj.) imposing, impressive; grand.

L LA(C)TICfNIC/S (m.) dairy product.
LA/S (f.) rool.
LETREIRO/S (n.) sign; poster; lettering; label;

inscription.
LOGRADOURO/S (n.) park or playgrouno.

M MENCIONAR (reg.) to mention.
MONTA A CAVALO (montar, reg.) nres. ind., you, they

ride horseback. A is the preposition ON and not
the article TUE. CAVALO (m.)

N NO ENTANTO, nevertheless.
NOTAVEL (adj.) noterorthy, notable; noted, well-

hnorn; remarkable (colloq.) .

NOVELA/S (T.) short novel, story, tale.
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O OFfeWS (.) trade, craft; jot.

:'ENITENCIARIA (f.) penitentiary.
PINHEIRO (m.) nine tree.
poLorWrs (adj.) polish; (r.) pole (f.) POLONESA.
PONCHO (n.) a cloak like a blanket vith a slit in

the middle for the head.
POR COESEGUINTE, consequently.
PROVOU (provar, reg.) nret., you, he tasted; tested;

proved, demonstrated.

S SEMELHANTE, similar; any such; fellor creature.

T mumia; A SI (tomar, reg.) you (they) took upon
yourselves (themselves).

TORNOZELO (m.) ankle.

V VALICSO/S -SA/s (adj.) rorthy; valuable, precious.
VINICULTLJRA (f.) tine making; rinegroring.
VIU-SE FoncAno (ver. irreg.) pret., you (he) found

yourself (himself) compelled to.
Forcado (forcar, mg.) past. part., forced,
compelled.

VIU-SE OBRIGADO, same as viu-se forcado.
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LEITURA

BRASILIA

Nun planalto do sertio, a mais de 1.000 quilOnetros

do mar, o Brasil esta construindo uma nova capital. Onde

hi anos havia apenas uma vasta solidi() soam agora os

martelos no alto de andaimes e guinciastes, e miquinas

empurradoras de terra avancam por novas rodovias.

Tr;21 rios foram represados para fornecer igua is

500.000 pessoas que irio viver

1 Chide o Brasil esti construindo sua nova capital?
2 A mais ou menos cjuantos quilametros do mar?
3 Ocpe havia li ha anos?
4 0 que soa agora?
5 0 que fazem as miquinas empurradoras de terra?

6 9uantos rios foram represados para fornecer
ague a Brasilia?

7 Segundo os cilculos, quantas pessoas irio viver
la?

Quando o gov;rno decidiu abandonar uma capital tao

famosa como o Rio de Janeiro, trocando-a por uma capital

situada num planalto de 1.200 metros de altitude, em uma

nova reglio despovoada, a natural que tenham havido

controversias, Om que se opunham ao projeto achavam

que o dinheiro levia ser gasto no combate ao analfabe.

Aliso ou no desenvolvimento e diversificacio das indtistrias

para se fazer face is dificuldades econSmicas do Brasil,
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8 A quantos metros de altitude, Brasilia esti
situada?

9 Como e a regiao que cerca essa cidade?
10 Houve controversias, quando o govern() decidiu

abandonar uma capital tao famosa como o Rio de
Janeiro?

11 0 que achavam os que se opunham ao projeto?
12 ties achavam que o dinheiro devia ser gasto no

que?

Brasilia e a primeira cidade do mundo construida

para a era dos avi6es a jato - a cidade que possue uma

pista de pouso pavimentada de mais de tres quilametros

de comprimentotantes de ter qualquer edificio; uma cidade

sem sinais de trifego, onde todos os cruzamentos sao

passagens subterrineas ou elevadas; uma cidade onde pis

tas separadas para veiculos de carga e carros de passa-

geiros conduzem a areas para estacionamento, carga e

descarga atris de cada bloco de edificios de apartamentos

ou comerciais; uma cidade onde cada bairro residencial

tem um centro comercial a pequena distincia a pi atraves

de jardins e bosques, por caninhos inteiramente indepen-

dentes das pistas de automOveis, uma cidade de arquitetura

surpreendentemente nova.

13 Para que era Brasilia foi construida?
14 0 que a cidade possuia, antes de ter qualquer

edificio?
15 111 sinais de trifego?
16 Cono sio os cruzamentos?
17 Cono sio separadas as pistas?
18 Onde a feita a carga e descarga de mercadorias

e outras cargas?
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19 Cono foram distribuidos os centros comerciais?
20 Como 4 a arquitetura?

Tal 4 a capital sonhada pe!_o Brasil desde o seu

nascirnento cono nacio independente, ell 1822. Quango se

estabeleceu a Monarquia Constitucional en 1823 su7,eriu-se

o nom de Brasilia nara uma futura capital. En 1891. a

Assembleia que redigit a Constituicio da Republica

demarcou uma area de (.500 quiliimetros quadrados nara o

Distrito Federal - um enorne retingulo no Estado de Goias,

a meia distincia entre a costa atlintica, a leste, e a

fronteira da Bolivia, a oeste. A reffiio foi escolhida

por seu clima sgco e revigorante.

A Ultima constituicio brasileira de 1946, tornou

obrigatOria a transferencia da capital.

21 Desde quando Brasilia 4 a capital sonhada nelo
Brasil?

22 Quando se estabeleceu a Monarquia Constitucional7
23 Quando a Assembleia Republicana demarcou a area

de Brasilia?
24 Quango meec Ilssa area e onde fica?
25 Quais sao os seus linites?
26 Porque essa regiio foi escolhida-
27 Que documento tornou obrigatOria a transferencia

da capital?

A construcio esti a cargo de uma comnanhia do gov;rno

conhecida nor Novacan.

0 nallcio nresidencial - o Palicio da Alvoraea -

ji esti concluido. Construido no es-laco de 13 ngses,
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4 sin7ularnente feito de vidro cotorido e mirmore

branco, u:7a ccolstrucao baixa e connrida nara combinar

con as lon7as das rontanhas no horizonte, e que

narece fl.utuar nos grandes lagos que lhe flanqueian a

entrada.

)o nalicio segue-se nor una espacosa rodovia ate

un tugar que corresnonde i Colina do Capiatio en

1::ashington D.C.: 0 Triingulo dos Tres Poderes.

23 A construcio esti a cargo de que comnanhia?
29 En quanto tempo foi construido o Palicio da

Alvorada?
30 Entre outros, que materials entraram na construcio

do pa1acio presidencial?
31 A construcio e baixa e comprida para combinar com

o que3
32 0 palacio realnente flutua nos grandes lagos que

the flanqueian a entrada?
33 A que corresponde o Ttiangulo dos Tres Poderes?

Dun lado da esnacosa rodovia chamada Avenida Monu-

mental encontra-se um centro de diversOes que conbina os

nelhores aspectos de Tines Square, Piccadilly Circus e

Champs Elysees. Do lado oposto hi lojas e bancos.

Partindo desse centro conercial se estenden em ambas as

direcOes blocos de er!ificios de anartanentos e residencias

narticutares. Todos os cOmodos das habitacaes dio para o

lago de 40 quitSmetros de extensio, en formato de meia-

lua, que cerca grande parte da cidade.
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34 0 que se encontra dum lado da Avenida Monumental?
35 0 que else centro de diversOes combing?
36 0 que ha do lado oposto?
37 0 que se estende em ambas as direcOes do centro

comercial?
38 Para onde dio os cOmodos das habitacaes?
39 Descreva o lago.

Algumas pessoas no Rio mostram-se ressentidas com a

perda da capital. Tudo esti sendo feito as avessas,

dizem os criticos. Em vez de construirem o palicio

presidencial, por que nio construiram primeiro uma 1,11

LI

estrada de ferro? Materials, como vigas de ago, tem

que ser embarcados para Belo Horizonte na estrada de

ferro de bitola regular, depois transferidos para a

bitola estreita que os leva para Anipolis. De An&polis

sao transportados de caminhio ate Brasilia, numa distincia

de 110 quillimetros. E o novo hotel com acomodacaes de

luxo para 350 pessoas est& muito bem, mas nio seria

melhor terminarem outras obras de maior urgencia?

40 Todos mostram-se contentes com a mudanca da
capital?

41 0 que dizem os criticos?
42 Segundo estes, o que deveria ter-sido construido

primetro?
43 Como e que o material de construcio 4 levado

para Brasilia? L44 A bitola das duas estradas de ferro entre Belo
Horizonte e Anipolis 4 igual?

45 Finalmente, como o material e transportado?
46 0 novo hotel tem acomodacOes para quantas pessoas?

Taguatinga, situada uns 20 quilametros fora dos
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Unites de Brasilia, ji 4 uma cidadezinha de 700 casas.

Pequeninas habitantes novas flanqueiam ruas recentemente

demarcadas. Estio sendo instalados os canos de igua e

em breve Taguatinga ter& luz eletrica.

Nas ruas h& um ambiente de alegre azifama. Seus

habitantes esti() cheios de esperancas e de projetos para

o futuro. Um ago que tem um pequeno caminhao dedica-se

a negOcios imobiliirios. Seu amigo, um pintor de paredes,

tem mais contratos do que jamais imaginou que poderia

ter. Junto a um caminhio estacionado um padre diz missa

ao ar livre. thus meninas pequenas mostram-nos onde vai

ser a igreja. A assim que os acampamentos de colonos

crescem ate se transformarem em cidades.

Para essa gente Brasilia 4 uma meta para a imigracio.

Sao como os colonos americanos do Oeste dos Estados

Unidos hi cem anos. Foram para all para crescerem com

o pais.

47 Onde esti situada Taguatinga?
48 0 que lbe,flanqueiam as ruas?
49 0 que esta sendo in9talado?,
50 Quand9 a cidade tera luz eletrica?
51 Como e o..ambiente nas ruas?
52 Como estao os habitantes de Taguatinga?
53 A qye se dedica o miko que tem um peueno caminhio?54 0 pintor de paredes tem muitos contraqtos?
55 Onde o padTe di; missa?
56 0 que Brasilia e para a gente de Taguatinga?
57 Com que grupo de imigrantes podemos comparar essa

Para58 Para que foram para o interior?
(adaptado de "As Seleciies do Reader's Digest")
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A AMBIENTE (m.) atmosphere, surroundings, milieu.
ANALFABETISMO (m.) illiteracy.
ANDAIME (m.) scaffolding.
As AVESSAS, backvards, vreIg.
AZAFAI'1A (f.) hurry, flurr), bustle, fuss.

BOSQUE (m.) grove, small v-oods.

C CANO DE AGUA (m.) 1,ater pipe.
CENTRO DE DIVERSOES (m.) amusement center.
COMODO (m.) room, apartment. (ad j.) confortable.
CONTROVtRSIA (f.) controversy.

DENARCOU (denarcar, reg.) T)rete
boundaries.

DESPOVCATA -DO (despovoar, reg.
deserted, depopulated.

DIZ LIISSA (dizer, irreg.) pres.
bretes mass.

pit, you, he fixed the

) past. part., (adj.)

ind., you, he cete-

E ELEVADA -DO (elevar, reg.) past. part., (adj.)
elevated.

ESPERANcA (f.) hope.
ESTACIONAENTO (m.) parking place.

F FAZES FACE A, to confront.
FLANQUEIMI (flanqueor, reg.) pres. ind., you, they

flank.
FLUTUAR (reg.) to float; to fluctuate, vacillate.
FOPJ.ATC Cm.) shape.

G GUINDASTE (n.) a derrick, crane.

H HABITA00 -COES (f.) abode, place of residence.
HORIZONTE (m.) horizon.

I IMOI3ILIARI() -RIB. (adj.) of property (as a building,
land).

M ACNINA EMPURRADORA TERRA (f.) bulldozer.
ARMORE (m.) marble.
MARTELO (n.) hammer.
MEIA-LUA (f.) half moon.
META (f.) air, end, purpose.
MONARQUIA CONSTITUCICNAL (f.) constitutional

monarchy.
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MOST-2.1111-SE P.ESSENTIT3AS , you, they feel keenly.

N NASCIYINTC (rn.) birth, origin; race, lire.

0 (SI;) OPLINE:J: (oror-se, irrec.) innel4 ins'., you,
they onnosed.

PAS:;;;11,2:I; SUBTIT.-2,ANEA (f. ) ur(.7 e rlass
PAVIIIITTA Vi -7)0 (navinentar, reg.) past. part.,

(adj.) flayed.
PER -A (f.) loss, damage, raste.

(11.) -TCRA (f.) painter.
PISTA '23 POUSO (f .) landing strin.
POUSO (n.) resting place, anchorage; alighting

(of a bird).
(redirTir, reg.) preterit, you, he wrote,

composed.
REPRESAD° -DA (represar, reg.) east part., (adj.)

damned un; repressed.
RETANGULO (ii.) rectangle.
REVIGORANTE (adj.) reinvigorating.

S SOA (soar, reg.) pres. ind., you, he sounds, rings.
SOLIEAO (f.) nlace; solitude, isolation.
SCNHADO (sonhar, reg.) past. nart., (adj.)

dreamed of, longed for.
sucmaiu (sugerir, reg.) nreterit, you, he suge-Tested.
SUai :IEENDENTE/ surpris irgl y , n a r!: abl y

T TAL (4 a canital sonhada relo Drasil), this is the
caritat Brazil has lorzTe0 for.

TOnNOU-SE OBRIGATOPJA, it becare comnulsory.

U unctrciA (f.) urgency.

VASTA -TO (adj.) vast.
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nIALoGo

0 professor de um curso de estudos brasileiros faz
perguntas aos zeus alunos sobre o Brasil.

P 0 clima de todo o Brasil I equatorial?
A Nio, sr., o clima do sul e sub-tropical e temperado

brando.

P Qual 4 a temperatura media anual?
A Ent re 682 e 752P.

P E a temperatura maxima e minima?
A A maxima e 1042 F e a minima 302P.

P Quais sio as regi6es do Brasil?
A As planicies amazOnica, costeira e os planaltos

goiano e brasileiro.

P Qual dessas regiOes e a mais importante?
A Sem dtivida, o planalto Brasileiro.

P Que estados abrange isse planalto?
A Abrange os estados,de Sao Paulo, Minas Gerais, Rio

de Janeiro e Parana.

P Sei.que na planicie amaiSnica chove quase dilriamente.
Nas outras regi6es tambem chove muito?

A Com excecio do nordeste, as chuvas sio bem distri-
buidas durante o ano.

P Em que hoca do ano chove mais no Rio?
A As chuvas no Rio sao frequentes no verso, e geral-

mente caem i tarde.

P Onde comeca a parte mais acentuada do planalto
brasileiro?

A Comeca na Serra do Mar a poucas milhas da costa.

P Como 4 o terreno do planalto brasileiro?
A E montanhoso com serras escarpadas e vales Firteis.

P Onde se registra a maior altura?
A No Pico da Bandeira que mede 2.890 mts. de altura.
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P Qual e a maior cidade situada no olanalto brasil-
eiro?

A t Sio Paulo com mais de 3 milaies de habitantes.

P Os babitantes de Sio Paulo sio na maioria descendawks
de portugueses?

A Nio., sr., os habitantes de Sio Paulo sio descenden-
tes de imigrantes italianos, alemies, espanhOis,
portuguises, alguns asiiticos, menos descendentes de
negros ou indigenas. Enfim, de todos os povos do
mundo.

P Quais sio as principais fontes de receita do planallD?
A 0 cafe e a primeira fonte de receita e tambem o

algodio, a pecuiria e as indlistrias.

P Porque o parque industrial paulistu cresceu ex-
traordiniriamente desde 1942?

A Quando os brasileiros declararam guerra ao Eixo, o
Brasil viu-se sem poder importar artigos manufatura-
dos da Europa ou dos MM.

P E com isso Sio Paulo teve de fabricar artigos pars o
consumo nacional?

A Sim. Sao Paulo e um ;rande centro de tecelagens e
das mais variadas industrias.

P Qual 6 o part() mais importante dessa regiio?
A Santos que e o maior porto exportador do Brasil.

P Santos fica muito longe do Rio?
A Mais ou menos a 500kms ao sul do Rio.

P Quem fundou o Rio de Janeiro?
A Os portugueses descobriram a baia a qual deram o

nome de Guanabara e fundaram a cidade de Sio
Sebastiio do Rio de Janeiro no comeco do Seculo XVII.

P 0 Rio 4 uma cidade lindissima, nio 6?
A Segundo os brasileiros e a Cidade Maravilhosa.
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LEITURA

Os Estados Unidos do Brasil 4 o major pals da

America do Sul e abrange mais da metade do continente

sul-americano. 0 territOrio brasileiro 4 cortado pelo

Equador e pelo TrOpico de Capricornio.

Os ventos que sopram do oceano fazem com que a

major parte do Brasil receba chuvas intensas, variando

de pesadissimas na planicie amazOnica a moderadas no

rebate% do pals, corn excecio do nordeste onde se regis-

tram longas secas.

1 Qual 6 o major pals da America do Sul?
2 Que parte do contineute sul-americano o Brasil

abrange?,
3 0 territorio brasileiro f cortado pelo Equador

e pelo Tropico de Capricornio.
4 Porque a maior parte do Brasil recebe chuvas

intessas?
5 Onde as chuvas sio pesadissimas?
6 Onde sio mode radas?
7 Onde se registram longas secas?

Entre as varias regiOes do Brasil notam-se a plani-

cie amaz8rica, a planIcie costeira, o planalto goiano e

o planalto brasileiro. A parte mais acentuada do planal-

to brasileiro comeca na Serra do Mar a poucas mil has da

costa, e prolonga-se desde o Estado do Espirito Santo ao

leste, ate o Estado de Santa Catarina ao sul. Este

planalto apresenta um terreno montanhoso cortado por

serras escarpadas e vales ferteis. A maior altitude
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encontra-se entre os estados de Minas Gerais e

de Espirito Santo, no Pico da Bandeira que mode

(2.890mts) dois mil oitocentos e noventa metros de

altura.

8 Quais sio as repines do Brasil?
9 Onde comeca a parte mais acentuada do planalto

brasileiro?

Nesse planalto encontra-se a cidade de Sio Paulo,

capital do estado de mesmo nome. Esta cidade e o centro

industrial e conercial da regiio mais povoada e rica do

Brasil, situada a (800) oitocentos metros acima do nivel

do mar.

Grande contraste ao sertio, oferece a vida dos seas

3 milhOes de habitantes cuja maioria 4 descendente de

imigrantes europeus como portuguises, italianos, alemies,

espanhOis, alguns de asiiticos e menos descendentes de

negros ou indigenas.

Hi muitos ricos em Sio Paulo. Para alguns, a

riqueza veio de indlistrias e negocios, para outros da

terra.

10 Que cidade importante se encontra no planalto
brasileiro?

11 Sio Paulo 4 o centro industrial e comercial
dessa regiao3

12 Essa regiao e a mais povoada e rica do Brasil?
13 A quantos metros acima do nivel do mar a cidade de

Sio Paulo esta situada?
14 Quantos habitantes tem Sin Paulo?
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15 A vida disses habitantes oferece grande contrasts
ao sertio brasileiro? Porque?

16 A maioria dos habitantes de Sio Paulo a descen-
dente de portugueses?

17 Ha muitos asiaticos, negros e,indigenas?
18 H4 muitos descendentes de asiaticos?
19 Ha muitos ricos em Sio Paulo?
20 A riqueza de todos asses ricos veio de indUstrias

e negocios?

A indUstria paulistaeresceu extraordiniriamente des

de (1942) mil novecentos-d quarenta e dois, quando entio

o Brasil declarou guerra an Eixo. Construiram-se fibri

cas que fabricam os mais vdriados produtos, desde louca

at automOveis e caminhaes. Para acompanhar a producio

industrial hi operirios e9pecializados na indUstria de

tecidos, de mobilias, na indistria pesada e em outras.

Em poucos anos Sio Paulo.tornou-se o maior centro

manufatureiro da America- do Sul. Usando miquinas de

beneficiar de fabricacio nacional ou importadas, as

tecelagens paulistas transformam o algodio em tecidos

para o consumo nacional e estrangeiro.

21 Desde que ano a indistria paulista cresceu
extraordiniriamentel Porque?

22 0 que se construiu entio?
23 0 que essas fibricas fabricam?
24 Hi operirios especializados na indUstria de

tecidos?
25 Hi operirios especialitados na indUstria pesada?
26 Sao Paulo tornou-se o maior centro manufactureiro

da America do Sul em poucos anos?
27 As fabricas,paulistas usam 36 maquinas nacionais?
28 No que as fabricas transformam o algodio?
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29 Os tecidos de fabricasio paulista sio s6 para o
consumo nacional?

A capital paulista 4 uma cidade que cresce r&pidamente

e se orguiha do seu comercio o qual oferece aos brasilei-

ros artigos nao s6 nacionais, como tambem importados e

de virias procedencias.

O pOrto de Sio Paulo 4 Santos, o maior da Amirica

do Sul em volume de exportacio, o qual fica a (70)

setenta quilOmetros da capital paulista. Grande parte

do comercio dos estados de Sio Paulo, Minas Gerais, Mato

Grosso e Goiis passa por Santos. Navios de tOdas as

partes do mundo atracam nos seus cais, e embora o Brasil

esteja geogrificamente tio longe das outras naciies do

mundo, o brasileiro 4 vizinho de todos os povos.

30 A capital paulista cresce ripidamente?
31 A capital paulista se orgulha do seu comercio?
32 0 comercio paulista oferece aos brasileiros

oportunidade para comprar samente artigos nacionsis?
33 qual e o porto de Sio Paulo?,
34 Santos o maior porto da America do Sul em vol-

ume de exportasio?
35 A quantos quilometros fica da capital paulista?
36 Comercio de que estados passa por Santos?
37 que navios atracam nos cais de Santos?
38 0 Brasil esti geogr&ficamente longe das nagaes

do mundo?
39 Porque o brasileiro 4 vizinho de todos os povos?

A mais ou menos (500)"quinhentos quitilmetros ao

norte de Santos encontra.4e o Rio de Janeiro.
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HA seculos atris, quando pela primeira vez os navega-

dores portugueses navegaram ao longo da costa oriental

do Brasil, em direcio ao sul, chegaram a uma das mais

lindasbalas do mundo. A essa bala deram o nome de

Guanabara, e em suas praias fundaram um past° colonial

avancado ao qual chamaram Rio de Janeiro.

40 A quantos quiliimetros o Rio se encontra de Santos?
41 Quando os primeiros navegadores portuguises nave-

garam ao longo da costa oriental do Brasil?
42 Em que diricao eles navegavam, quando chegaram a

uma das bails mais lindas do mundo?
43 Que nome deram a essa baia?
44 0 que fundaram em suas praias?

Hoje em dia.o Rio tem mais de tress milhiies de habit an

tes e foi a capital do Brasil do comic° do Seculo XIX

ate 1960.

0 contOrno das r.)raias, a colorida vegetacio tropical,

as montanhas e os predios formam uma paisagem lindissima,

o que deu ao Rio o none de "Cidade Maravilhosa ". 0

Rio encontra-se na planicie costeira que nio passa duma

faixa estreita entre a Serra do Mar e o Cceano Atlintico,

45 Quantos habit antes tem o Rio?
46 De quando a quando o Rio foi a capital do Brasil?
47 Que elementos contribuem para formar uma paisagem

lindissima no Rio?
48 Como a cidade do Rio 4 chamada?
49 Em que regiao se encontra o Rio?
50 A planicie costeira nio passa do que?
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EXERCfCIO DE INTERPRET/00

la Como i o clima no norte do Brasil?
b The climate of the north of Brazil is equatorial.

2a Chove muito?
b Yes, it does. Practically every day.

3a E como 4 o clima do nordeste?
b It's equatorial and tropical.

4a Mas nio chove muito, chove?
b Not really, There are droughts which last for

months.

5a E o clima do leste, tambem a tropical?
b Yes, it is. With very little difference between

summer and winter, but the rainy and dry seasons
are more definite,

6a No sul faz frio no inverno, nio faz?
b Yes, it is cold in the winter.

71 Como 4 o clima no planalto brasileiro, na regiio
de Sio Paulo?

b It's Eub-tropical, The average temperature is
between 68Q and 752F.

8a Qual 4 a temperatura maxima e a minima?
b The maximum is 1042P and the minimum 302F.

9a Qual 4 a altitude de Sio Paulo?
b Sio Paulo is on a plateau at about 2400 feet above

sea level.

10a Que regiio abrange a planicie amazanica?
b It includes the vast areas drained by the Amazon

River.

lla E a planicie costeira?
b The coastal plain begins in the northeast and includes

narrow strips of land following the Atlantic Ocean
and the Sea Range.

12a Quern esti no Rio, pode ver a Serra do Mar?
b Yes, its possible. Even as you approach Baia daGuanabara by sea, the Sea Range stands out like abig wall.
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13a Como sio as estradas
do Mar?

b There are a few good
Anchieta Highway and

best known.

L 75

de rodagem e de ferro na Sqrra

ones: Rio-PetrOpolis Highway,
Santos - Jundiai Railroad are the

14a Qual e a distincia entre Sio Paulo e Santos?

b Sio Paulo is about eel, miles from Santos.

15a Hi boas estradas entre Sio Paulo e Santos?

b Yes, there are. Via Anchieta is a four lane divided

highway and Sao Paula-Jundial railroad rates among

the best on which I've travelled.

16a Porque a indUstria paulista cresceu tanto desde 1942?

b Brazil was practically cut off from Europe and the

U.S.A. after war was declared against Germany,

therefore Brazilians had to manufacture all their

own products.

VOCABULARI O

A ABRANGE (abranger, reg.) pres. ind., it includes,

ccvers.
ACENTUADA (acentuar, reg.) past part., prominent,

accentuated, that which stands out.
ASIATICO /S -CAS, adj. or noun, Asiatic.

C COLORIDA -DO, colorful.
CONSUMO (m.) consumption, artigos de , consumer

goods.
CONTORNO (m.) contour.
COSTEIRA -RO, coastal.

D DECLAROU (declarar, reg.) preterit, you, he declared.

DESCENDENTE, descendent.
DISTRIBUIDA/S (distribuir, reg.) past part., distri;.

buted.

E EIXO (m.) axle- name given to the three nations

Gernany, Italy and Japan during World War II.

ESPANHOIS -NHOL (m.) noun or adj., Spanish. CI espanhol,

a es panhola.
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ESPECIALIZAWS (especializar, reg.) past part.,
specialized.

EXTRAORDINARIAMENTE, extra-ordinarily.

F FABRICAVO (f.) manufacture.
FABRICAM (fabricar, reg.) pres. ind., you, they

manufacture.
PABRICA/S (f.) factory.

G GOIANO -NA, adj. or noun, of or pertaining to the
state of Goiis, Brazil.

H HOJE EM DIA, nowadays.

I IMIGRANTE/S (m. and f.) immigrant.
IMPORTADO/S (importar, reg.) past part., imported.

INDfGENA/S f.) native. (ad j.) indigenous.

M MANUFATUREIRO (adj.) of or pertaining to manufacture.
MAQUINA/S DE BENEFICIAR (f.) processing machinery.
MARAVILHOSA -SO, marvelous.
MODERADA/S (moderar, reg.) past part., moderate.

N NAO PASSA DE (UMA PIMA) it is nothing but (a strip).

NEGdCIO/S (m.) business.
NEGRO/S -GRAS (m.) adj. or noun, negro.
NfVEL (m.) level.
NOTAM-SE (notary reg.) pres. ind., passive voice, are

noted, observed.

O OPERARIO/S (m.) worker, workman.
(SE) ORGULHA (orgulhar-se, reg.) pres. ind., Is proud

of (he prides himself, you pride yourself).

P PAULISTA, adj. or noun, paulist, of or pertaining to

Sao Paulo.
PESADfSSIMA, absolute superlative of pesado, extreme-

ly heavy.
PICO (m.) peak.
PLANALTO (m.) plateau.
POVO /S (m.) people.
POVOADA (povoar, reg.) past part., populated, peopled.
PRODUTO/S (m.) product.
PROCED2NCIA/S (f.) origin.
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R REALcADA (realcar, reg.) past part., enhanced.
(SE) REGISTRAM (registrar, reg.) pres. ind., passive

voice, are registered.

S StCA/S (f.) drought; adj. dry.
SE DTVIDA, without doubt.
SERRA/S ESCARPADA/S (f.) steep range.
SERTAO -OES (m.) backlands.
SOPRAM (soprar, reg. pres. ind., you, they blow

(wind); blow on (out, u6)-- a, to whisper
(something) to someone); to prompt (a student).

T TECELAGENS -GEM (f.) textile factory, industry;
weaving.

TECIDO/S (me) textile, cloth, material.
TEMPERADO BRANDO, temperate and mild.
TERRA (f.) soil, ground; earth; world; land; dirt;

native land; country, region, province; nation.
TERRENO MCNTANHOSO (m.) mountainous terrain.
TRANSFORMAM (transformar, reg.) pres. ind., you, they

transform.

V VALE /S Ftans -TIL (m..): fertile valley.
VIZINHO -NINA, noun or adj.r neighbor; near, adjoining.
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