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):
More than a -decade 'ago) The Experiment in International. Livilig .

-

1-.-:1:-::',-'.' ..: ' ' i:Cle,?: its first step-in the'direction of lang-ueee tesiching. Hecoeiieing

that language .faeiliteis ensentia1 for understending.a people And their
r culture, Thee Expteriment produced conversational books in Cerman, Spanish,

E.': e - ..... French rand English with the collaboration of Eiperiment.Vationel .Offices-

a .
abroad Estels en tu Casa, Chez- Nous'en France, 7,u Hauee in, Deutschland. ,
'und--#:eeerfreich, and At Home in the U.S.A. -These books were a step in the
right direction becaur7Fthey were designed to help .participants acquire

4.-- 'conveM7:21. i....ie.. eroreign tteigue- beyond the traditional
classroore si,Uciy. An afacie in the November l97 issue of the Modern

i Language -Journal described the success which Exp6rimenters achieved ine .

' learning to speak foreign languages as' a result of their' eeeerience abroad.
..

7-. ,

i

Ruch has' happened since then; Although The..Experiment has been in
existence tore than 30 year's, it has probably made some of its most
significant strides in_ the last few years because of the 'addition of
language courses. Dr'. Donald B. Watt, The Experiment's Founder, real-
izirIC this 'remarked.... ."When I heard about the, new ,plan I. said to myself

this should be the greatest 'improvement in'the Experiment ufethod since the
borr.estay was discovered.. .1 see this es a turning point in The Experiment."

Inaed it was. Pre-departure language training has placed The Experiment

ahead of other internationaleducational pro-greens in the preparation of

its me"mbers for their experiences abroad. Language training insures that
participantS possess at least A minimum ability to converse in the language
of their host country. To date The Experiment has taught 'more than 3.0,
languages to'raore the.,n 7,000 students, and. its orientation and training

venter, the School. for Internationaletraining, has been recognized .as An

important language school in the United States.
. .

The -development -of EIL language texts is one of the more recent
efforts of The Experiment tp improve the quality of instruction. Hopefully .

these twits serve note only for Experimenters 'but also as_ a genuine

contribution-to the field of language teaching. txperiment materials.,,
although prepared primarily-f-liert,he Experimenter, also scree 'the individual
..who plans to go abrOad for work, study or travel. The vocabulary and
content are :-roved fr.. the traditional classroometeacher-blackboard

syndrome An.,!-Jnt Ple..e...i.teet4.ens reflect an experience abroad --tra-eel,
Meeting people, eating sti'ar.ge foods, visiting plaees of interest,
shopping, etc. The learner is placed in situations to.which he can
rclete his tr,ta cxr:::mtzltions. and with Which he can identify.

Because the traveler's primary need' is to speak and comprehend

oral 3.enguaee the text preeents colloquial yet standerd native idiom
Vialb does not TlE:Cessari) reflect"*.-e acd4c l,netiaee" of most texts.
In addition to the spoken la:Ten:Le, Much theul d also he leerned about
non-verbel coeteunication obserelng one's teach'er and other net4.,ves of
the eeeetry in their'uee of hand fiefents, -.facial expreseinne, ete. By

leee'nc both the spo').-ei lenetee.:e and the extre-linc.lietio mcens,,cir

counicaunz;, yr. mvocz..v;i3.1 infinitely better prepared tee understand
.
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and appla:ciate Cxp;rience he ::111 unriereca The abilit t ao eoaenicate.

usuelly results in a more rapid adjia-:tacnt abroed, a ereat2r depth of
knowledee, closer relationchips, and-a greater appreciation of the host

culture.

The main point of de2arture Tor this course -- is to present a simple,

uncluttered A.ext which can be used easily by neophyte teechers. The

text presents only the basic andaessential features of .the aranalltical-
structure, laaving the more coi-iplicated patterns and finer nuances of

language to a more advanced course of instruction. .Tha vocabulary is
carefully li=sted; the grammar is incoaelete 'because is is restricted to
the most'essential fore d. The text can usually be completed in an intensive

program of about 90 to 120 hours, the.equivalent of one academic year at

an average institution. Visual aid charts and possibly. recorded video

-tapes depicting the Conversations will eventually supplement the course.

a
The text can be used to best advantage by a teache-r alto is properly -

tralneein-audio-lintual.methodology, and bia.one who.haa sufficient oral

proficiency in the language. The teacher should refer to the Instructor's
Handboole for -additional instructions on teehnieueand rettcdplogy. .Although.
best results are obtained under the guidance of a teacher, the course
can-be adapted fairly easily for self study. The main source for oral

language in this case is the set of correlated-tapes:which aecoimparar
the text. .

.

.

Although the audio-lingual disciplines.are emphasized in thip course,.
the instrUctor may also mish to teach reading and.writing in a longer
course.. these skills should be taught only` after students have thoroughly
mastered each unit-orally. Sothat the text may also be used as a reading.
and writing workbook, all drills under the section' entitled Pattern .

Practice are folload by blank spaces'in which thb student can write .out
answers for liter torrectiotaby the teacher.

*-- Teachers and students .of thiP course are especially reMinded that
compiretion of any unit of material dcas not in itself constitutelangUagO
madtery. Once new vocabulary and structure is learneda_theteacher must
lead his students beyond the limitatichs'of the written text and insure
that they can-change, manipulate and use vocabulary and structure in
other contexts.- The ultimate goal, of courses-is free Conversation:

The teacheais-encoveaged to change Conversations so that they
realistically reflect thecultuval area-which students plan to visit.
For example, names, foods, ecographicallocations.in the Ceaversations-
may .be easily substituted ,for others. This immediately creates greater
interest anerrelevancy far the learners. . t .

The text is still in preliminary format and it will be appreciated
error' and discrepancies aro reported to the Ceerdinator. Finally,

the.efforts of many'persens went into the compo;;itien of each course;
special appreciatioil gees to; Georg Steinevlyer and Mrs. Sarah Lcaosel
of the SIT Foreign Laneuage Department, sad to r!eatr.ka de Fantini, my wife,
who 'served as asSistent houghot the project.

May; 1970
Alvin° E. Fantini
CoorkUnator

#
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RELATED VOCABULARY .

hoje, ontem, amanh5

hem; obrigade Muito bem, obrigado'

Ucz.to; sul, lesto, °este

familiar mamle, papa., filhq, filha, irm o, irmS

grande, pequenospequena

born dia, boa tarde,:boa_noite

ciao, ciacezinhos.ate, at logo

um, Bois, tress quatio, cirico, seis, sate, oito, nove, des.
.

CONVERSATIOli PRACTICE

Wanda voce vai a AvAriea..do Sul?

Quando wee vai ao Brasil?

Quando-voce vai 'a Colombia? -

Quando voce vai a Perto Rico?.
.

Quando voce _vai aos Estades Unidos?

Onde voce vai.thorar?

Onde voce !nor ?

Onde fica o Chile?

Onde fica 6 Brasil?

Onde ficaSto.Paulo?.

Voce fala portugues?

Voce fala frinces?'

yoce'falaespanhol?

Voce fala italiano?

Voce fala ingles?
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PAT.TER.11 PRACTICE

Viajar (To travel)

Eu viajo amantiff.

Ele viaja anianhIa

N6s via jamos amanbt;

Eles'viajam ananht

Recetition Drill

Estar (To be - a temporary qtality
or condition)

Eu estou aqui.

.Ele esta aqui.

Nos estamos aqui.

Elea. estao aqui.

Person-Number'Substitutiom

Eu viajo para o Brasil amanh4.

NOs

E1.a

Eu

Beatriz

Cie s

t. . fie
I

Ttoo6's

.n-10MaSs,....eleae OOOOO

Fal (To speak)

Eu falo beta.

Ele fala beta.

NOs falamoZ barn.

falam beta.



NOs estamos em CampiTs.

Eles

Vocg .

Fla A

Tongs e Peatriz

1.aS00,041%

Eu

Os

ToiAs e en

hes falam portugugs.

Eu

gs

Beatrizt

e Francisco

Vocgs

Elas .

Ela

Liles
,

Item Substitution

Onde Pica Sgo Paulo?

Chile?

Campinas?

Nova Iorque?

...a casa?

.,..a escola?

o Brasil?

- o sul?

a cidade?

Rio do Janeiro?



. Voca fala portuguUs?

*A italiano?

espanhol?

irgles?

franeigs?

diet5o?

6 *
XUSSOI

.. ingigs?

portugu80?

Sabo quo You parry o Brasil?

Campinas?

Bahia?

o Rio de Janeiro?

Nova Iorquet

Argentina?

a escola?

a cidade?

a Europa?

a Anerica do Sul?
z

Double Item Substitution

Beatriz viaja muito

NOs

Eu e wee'

hoje.

.amanha..



Voce" Pala portuguas?

*********** ..inglas?

Ele

41b4o41,DA4A

Woos

D'ancas?

Paliano?

espanhol?

Tomgs e Francisco.

angles?

Eu quero muito it ao Brasil.

N6s

Beatriz

'0016Mbia.'

Tomgs e Beatriz

Eu

Vocas

Peru.

Replacement Drill

Eu quero muito it A Amgrica do Sul

Vocas

Brasil.

hes

... ...aver

Ncls

.. viajar

Santos.
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ir

Voc; fala portugues com o professor.

A
Ele

Ela

amigos.

ts

francgs

irmff.

0 senhor-

profess6r1.

Voces

italiano

1-8

Eu viajo muito para o Brasil.

N6s

o Mexico.

pouco

Ela

a Itglia.

N6s

bastante

gles

Estados Unidos.

Repetition Drill

it infinitive

Eu you morar no Brasil. .(Ilm going to live in Brazil).

Ele vai morar no Brasil.

Nos yamos morar no Brasil.

1es vgo morar no Brasil.
Eu you comer. (I'm going to eat)

Ele vai comer.

N6s vamos comer.

Eles vf(o comer,
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Person-Number Substitution

Eu you dormir.

Voce"

N6s

Ele,

0 senhor

Ela P

&atria

Tomas e Maria

A
Eles

Vamos estudar mmito.

Ela

Ngs

Eu

0 senhor

Timis

Vocgs

A
ie

0 americano. .

gle vai falar portugugs bem.

Ela

NOs

0 estudante

Eu

Franc e eu

Os america nos

A senhorita.....,

Eles
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GUILED CNVERSATION

Eeatri.t, porgunte a Tcmas quando Cle vai Para o Brasil.

Paatriz: Toms, quando voce" vai p-Ira o Brasil?

Tomgsl diga que voce n5o sabe was que talvez no pr6ximo ano.

Tomgs: Ntfo cei. Mas talvez no pr6ximo ano.

2eatriz, diga que voce tambgm quer muito ir a Amgrica do Sul.S

Beatriz: Eu tambgm quero ruito ir a Amgrica do Sul.

Paulo, pergunte a Henrique se gle fala portugugs

Paulo: Vocg fala portugugs, Henrique?

Henrique, diga que sim, que voce estuda portugat
na escola.

Henrique: Falo sim. Eu estud° portuguSs
na escola.

Ana .:aria, pergunte a Francisco onde fica o Brasil.

Ana Maria: Francisco, oxide fica o Brasil?

Francisco, diga que fica na Amgrica do Sul.

Francisco: Fica na America do Sul.

A
Ana Earia, pergunte se ele conhece algum pals Sul Americano.

Ana Maria: Vocg conhece algum pals Sul Americano?

Francisco, diga que n;o0 mas que vocg,quer muito ir a Amgrica do Sul.

Francisco: NAo, mas quero muito ir a Amgrica do Sul.
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TRANSLATION EXERCISES

Do you know that I leave for Brazil tomorrow?

Do you know that I leave for Campinas tomorrow?

I

Do yo,.1. klow that I leave for Peru today?

Do you kno:: that I leave for Fortaleza today?

r -

Do you spee7English?

Do you speak French?

Do you speak Italian?

Do you speLt Spanish?

OAMMATICAL SYNOPSIS

Subject Personal Pronouns

1st.

3rd.

Where are you going to live?

Where are you going to eat?

Where are you going- to study?

Mare are you going to write?

Singular Plural

eu n6s

voce vocgs

0 senhor senhores

A senhora As senhoras

A senhorita As senhoritas

81e Eles

Ela Bias

1. Portucuce has both "familiar" and "folzmal" equivalents of you.. As a general rule

one uses the familiar forms (voce, voces, etc.) when one calls a person by his first

name, for example:
Josh, voce" val ! escola?

a..
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The "formal" forms (o senhor, a senhora, etc. )are used when one addresses a person

by Mr., Mrs., or Miss for example:

Sr. Silva, o senhor vai a escola?

Dona Maria, a senhora brasileira?

2. Voce" is used by the greatest majority of Braziliad speakers. The to and vos

forms require special verb endings. And since they are used only in very few

areas of Brazil, they will not be included here.

3. The subject pronoun "it" is ne7er used in Portuguese.

muito facil.

muito dificil.

Definite Articles

Singular

masculine'

femmine a

masculine 0 senhor

0 brasileiro

The Definite Article is used with:

Indefinite Articles

Plural

os

as

os senhores

os brasileiros

a) Titles: a rainha Elizabeth.

b) Abstract Nouns: a d8r, a esperanga

c) Parts of the body: o p4 a cabega

d) Proper names: 0 Tomis, 0 Roberto, a Maria,

e) Geographical references: o rio, a montanha, o au

Singular

masculine um un..

feminine lama 1.11702

masculine Um senhor Tins serif-1=es

Um brasileiro tins brasileiros

Urn brasileira

Una senhora

feminine Umas brasibiras

Umas senhoras



1-13

In the plural form, the indefinite article means "several" or "some".

Tenho uns amigos.

Tenho uns livros.

Use of _pars and a with the verb ir:

I have several friends.

I have some books.

a.*

ir pare - indicates that the subject is going to a location with the intention

of remaining permanently or for a long time.

You para a Brasil amanhg.

ir a implies that the subject is going somewhere for a short or temporary

stay.

You ao Brasil amanhg.

A



Tomb:

Passakeiro:

Tends:

Passageiro:

TomAs:

Passageiro:

*Tomis:

Passageiro:

TomAs:

Passageiro:

TomAs:

Passageiro:

. ToMAs:
Passenger:
TomAs:
Passenger:
TomAs:
Passenger:
TomAs:

Passenger:
TomAs:
Passenger:
Tomas:

Passenger:

II

NO AVII0

On al Estamos chegando ao Riot

Vocg parece muito contente:

Certo. E'a minha primeira viagem ao Brasil:

Para onde voce vai?

Para Campinas. Vou morar l com uma familia brasileira.

Que coisa boa! Qual A o none da familia?

Familia Machado. Ainda ngo a conhego.

E.comO a que voce" vai morar com ales?

Vou com um programa de intercgMbici.

Compreendo, iles sabers que voce chega hoje?

Sim. Mandei-lhes uma carts com uma fotografia minha.

Que interessantel 2 uma boa id4ia.

(ON THE PLANE)

Look! We're arriving in Rio.
You seem very happy.
Of course. This is my first trip to Brazil.

Where are you going? .

To Campinas. I am going to live with a Brazilian family there.

How nice. What is the name of the family?
The Machado family. I haven't met them yet.

And how did you arrange to live with them?
I am going 'with an exchange program.
I see. Do they know that you are arriving today?
Yes, I sent them a ?Atter with my picture.
How interesting! That sounds like a good idea.
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ELATED VOCABULARY

cidadel pals, republical capitals povoado

fotografias foto, carts

aaroportos estWo

avilos trams gnibusl carro

senhorl senhoras senhorita

rapaz0 moca,- menino: meninx

onze, doze, treze, catorzel.quinzel dezesseisl dezessete, dezoitol dezenovel vinte

CONVERSATION PRACTICE

Por que voce parece contente?

A
Por que voce parece triste?

For (ne voce parece cansado?

Por que voce parece alegre?

Por que voce parece feliz?

Qual 4 o none da familia?

Qual 4 o nome do senhor?

Qual o none da Moca?

Qual o nome do rapaz?

Qual e o name da cidade?

,Onde voce vat morar?

Onde voce vat chegar?

Onde voce vat viajar?

Onde voc vai estudar?

Onde voce vai dormir?
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cafe ipe av6 eno.

du vg E§ II'fc°

2Ede meu s6 sSco

sede sede pode senhor

sa sea - ca , xa - Om

casa assar deixa

rasa passar rixa

, mesa cassar imeixa

Teresa caga chficara

plea MO g a chama

ra

raiva

ratio

rata

raro

rainha

ra rro ar,

cara Carr° matar

queira serro sambar

mora morro cacar

'deVora socorro estudar

coragao cachorro casar



PATTERN PRACTICE

Chegar (To arrive)

chego amanhS.

Els chega amanhS.

Ela'chega amanhS.

Vocg,chega amanhl.

Is chegamos amanhS.

Eles chegam amanhS.'

Perecer (To seem, to look like)

Eaparego contents.

2le parece contente.

Ela parece contente.

Voce parece contente.

his parecemos cantantes.

Les parecem contentes.

Repetition Drill-

CoMpreender (To understand)

Eu compreendo tudo.

Ele compreende tudo.

Ela compreende tudo.

Voce cbmpreende tudo.

Nis dompreendemos tudo.

fles compreendetn tudo,



Person- Number Substitution

Echego hoje ao Rio.

Vocg

N6s

Ele compreende a idgia.
, ,

Vocg

Beatriz
.. .

N6s

-hes

Eu

Ela

.

ii

Francisco e Tom&

Vocgs

As mows

hes
. . .

Ela

Tomtis

VOcgs

Eu e o senhor J041.it

Tomis e Pieria

Eu

iles parecem muito contentes hoje.

Eu

N6s

Os brasileiros

A senhora

Voas

Voce

A mka

Ton As e eu .
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Estamos chegando ao Rio

a Brasilia.

a sao Paulo,

a Nova Ion*.

a Boston.

ao Brasil,

a Franca.

a Campinas.

Double Item Substitution

gles escrevem uma carta.,

1 1

Vo446

..:teIegrama.

gie

-...mensagem.

N6s

.0 senhor

Chego a Brasilia hoje.

N6s

amanha.

Tomls

esta noite.

Eu e vocC

domingo.

Eta

hoje tarde.

VocSs



r

ias n5o man&mos uma foto.

ile

livro.

Eu

telegrama.

Tomas e Maria

carts.
. y

Francisco e Beatriz

uma mensagem.

Paulo estA no avigo.

Eu

sitOt trem.
,

Nos

viajamos

II-8

Vou morar com uma familia.

N6s

amiga,

Ela

professor.

Voces

mks,.

Eles.

irmgo.

Multiple Item Substitution

6nibus.

21es

chegam

navio.
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Ngo chego cOdo em casa.

a escola.

N6s

tarde

estagdb.

Voce

depois

aeroporto.

gle.k

logo

Ser (To be)

Eu so ..' aluno.

fie d aluno.

Ela 6 aluna.

N6s somos alunos.

1es sac) alunos.

Repetition Drill

Conhecer (To know)

Eu conhego Sgo Paulo.

fie conhece Sao Paulo.

Ela conhede sao Paulo.

Voce conhece Sao Paulo.

N6s conhecemos Sao Paulo.

1es conhecem Sgo Paulo.

Ir (To go)

Eu you para Campinas.

gle vai para Campinas.

Ela vai para Campinas.

N6s vamos para Campinas.

vls ira Onmninns.

11-9



Eu sou brasileiro.

N6s

Eta
A

VOCeii2,#:

M3ria

Elas

Tor& e Francisco

Voc;s

N6s conhecemos bem o pais.

II-10

Person-Numbr Substitution

Eu

0 passageiro

A
Voce

A senhora e 61e

nes

N6s

r Ela e ele

L
Os passageiros

Ele

Eu you ao Brasil amanhS.

Nos

0 senhor

Ela

Voees

A
Eu e voce

A senhorita

nes

0 passageiro



Item Substitution

N6s somos brasiloiros.

passageiros.

amigos.

bpnitas.

estudantes,

americanas.

....simpAtieos.

Double-Item Substitution

Les sgo brasileiros.

Elas

passageiras.

Ela.

Bonita.

Maria

estudante.

Francisco e Tombs

americans.

ales

simpAticos.

Repetition Drill

Estar (To be)

Eu estou triste.

gle estA triste.

Ela estA triste.

VocS esta triste.

Nos estamos tristes.

files cstgo tristes.



i4

4

Eu estou contents.

N6s

Eaa

Tomis e Beatzl.z

Voce

A senhora

Ele-

NSs

Beatriz

Francisco est& cansado.

Person-Nurbf,r Substitution

4

Item Substitution

N6s estamos tristes.

0410041 O

Double Item Substitution

triste.

N6s

aborrecidos.,

Eles

contentes.

Ela em Brasilia.

.0 professor

11-12

contentes.

loucos.

em S5o Paulo.

bebados.

aborrecidos.

cansados.

em

doentes.



doente.

Elas

Change to the Ne;ative

.Conheco a familia Machado.

Estudamos portugugs.

Ela viaja para o Brasil.

Vou morar no Brasil.

Estudo portugugs na biblioteca.

Vamos dormir em easa.

Estero no aviao.

Palo portugugs bem.

Moro na casa grande.

Vgo comer.egdo.

Pies partein amanha.

GUIDED CONVERSATION

Ricardo, pergunte A Dalva onde estamos chegando.

Ricardo: Onde estamos chegando, Dalva?

Dalva, diga que estamos chegando a Sgo Paulo.

Dalva: Estamos chegando a Sgo Paulo.

Ricardo, pergunte a ela para onde vai.

Ricardo: Fara onde vocg vai?

Dalva, diga que vocgvrIpara Campinas.

Dalva: Vou para Campinas.

Ricardo, pergunte a Dalva onde ela vai morar.

Ricardo: Onde vocg vai morar?

Dalva, responda qua vocg vai morar cam urea familia brasileira.

Dalva: Vou morar con uma familia brasileira.

Ricardo, pergunte qual t o no m_.; da failia.

Ricardw.grual 6 o name da
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Dalva, responda que 4 a familia achado.

Dalva: A familia achado.

TRANSLATION EXERCISE

Why are you so happy?

Why are you so sad?

Why are you so tired?

Why are yet so content?

Yes, I sent

Yes, I sent

Yes, I sent

Yes, I sent

them a letter.

them a picture.

them a present.

them a photo.

Pedro, diga que voce ngo conhece a sua familia.

Pedro: Ngo conheco a minha familia.

Tomgs,exclame, entgo coma vai morar com ela?

Tomgs: Entgo, coma vai morar com ela?

Pedro, diga que a familia tem uma fotografia sua.

Pedro: A familia tem uma fotografia minha.

Tomb, diga que voce compreende e que acha que 4
uma boa idaa.

Tongs: Compreendo. Acho que 4 uma boa id4ia.

I'm going to live with a Brazilian family.

I'm going to live with a Spanish family.

I'm going to live with an American boy.

I'm going to live in Brazil.

I understand Portuguese.

They understand English.

We understand Italian.

P-ancisco 'understands Spanish.

Tcr4.6 e Beatriz understand Francisco.



GRAFMATICAL SYNOPSIS

er verbs

NARRATIVES

Tomas esti muito alegre porque

ao Rio. Esta 6 a sua primeira
Ele ainda nao conhece n sua fa

mas gle mandou uma carto e uma

&le ester chci;ando

ao Brasil.

milia brasileira
fotografia pam tiles.

11-15

Ele ainda nao Gabe en:.tan7:nte onde vai morar,

talvez era Canpinas, em Suo Paulo.sou no Rio. Apesar

disso ele ester muito contente. Ele quer aprender

muito stibre a villa no Brasil: -a lingua, os costumes,

a histOria, e sobretudo, gle quer aprender a de/war samba.

1. Onde Tomis esti chegendo?

2. Onde gle vai morar?

3. Esta 4 a sua primeira viagem ao Brasil?

1. Voce" acha que Tomas ester triste?

5. 0 que glequer aprender .s6bre o Brasil?

Comprender - Eu compreendo.
Ele compreende.
N6s compreendemos.
Eles compreendem.

In the same way, conjugate other -er verbs such as the following:

The verbs SER and ESTAR

SER indicates a definite state; such as: Sou um Brasileiro (I'm a Brazilia).

escrever
comer
conhecer
compreender
ler
parecer

ESTAR indicates a transitional state. Example: Eu estou doente (I'm sick).



III

NA ALFZNDEGA.

Tomis: Chegamos. Nem posso acreditar que estou aqui.

Maria: 0 Rio parece ser uma cidade maravilhosa. .

Tomis: t mesmo. Agora temos que passer pela alZindega.

Earia: Qua males pesadast Acho que tenAmuitas coises nelas.

TomAs: t isso que aa. Na pr&dma via;em voce", vai traz.r menos coisas.

Maria: Essa.parece a alfgndega, nao parece?

Tomes: Parece sim. Hi muitos fiscais. Quanto tempo vamos ter que esperar?

Maria: Muito pouco. Por que essa pressa?

Fiscal: Boa noite, senhores: Ber&indos ao Brasil. Tgm alguma coisa a declarar?

Tomis: Acho que nao. Soros apenas turistas.

Fiscal: Posso ver os seus passaportes?

Tomas: Pois nao. Aqui estao. Esti tudo certo?

Fiscal: Esti. POdern it embora. 0 seguinte, por favor.

(AT CUSTOMS)

Tomis: We've arrived! I can't believe I'm here."

Maria: Rio seems to be a wonderful city.

Tomis: Indeed it is. Now we have to go through customs.

Maria: My suitcases are so heavyl I think I have too many things in them.

Tomis: That's the trouble. On your next trip perhaps you'll bring less things.

Maria: This looks like customs, doesn't it?

Tomis: Yes, it does. There arc many officers. How long will we have to wait?

Maria: Just a little while. Why the rush?

Officer: Good evening gentlemen. Welcome to Brazil. Do you have anything to

declare?

Tomes: I don't think so. We're just tourists.

Officer: May I sec your passports?

Tombs: Certainly. Here they are. Is everything all right?

Officer: Yes. You may go. Next, please.
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RELATED VOCABULARY

primairo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, s6timo, oitavo, nano, d6cimo

pesado, level muito pesado, muito lave

documentos, passaporte, fiscal, declarar

estar corn pressa, ter pressa, apressar, andar com pressa

verde, vermelbol amarelo, azul, branco, marrom

CONVERSATION PRACTICE

Temos que passar pela alfgndega?

Temps que passar pela cidade?

Temos que passar pelo pais?

Temos que passar pelo Rio?

Onde est6 o seu livro ?.

Onde esti o seu passaporte?.

Onde estg a sua irma?

Onde est5o as suas malas?

Qual 6 o seu nome?

Qual 6 a sua bagagem?

Qual 6 o seu passaporte?

Qual 6 o seu livro?

Por qde sues

Por que suas

Por que suas

Por que suas

Quanto tempo

Quanta tempo

Quanta tempo

Quanta tempo

malas estgo pesadas?'

malas estgo laves?

malas estao abertas?

malas estgo fecbadas?

voce" vai ficar no Brasil?

voce vai esperar pelo fiscal?

voce vai estudar portugugs?

voce vai demorar?
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PROWNCIATION DRILtS

que El ho
.m1 4 0.

em

I

J. quanta agudo hotel bem.

I quern angu hospital am4m

saquem Autural Nora vintAm

on im am' um

tom mim cantam 'limo

born assim
...-

lutam mAnia

onbeT impar sambam numa
, INNI

hanra jasmim levam uma

Au -el iu Si of
I=MM

.chapAu viu d61 foi

rAu fugiu ber6i pois

du_ agiu b6ia noiva

cruel viu ap&ia oito

Bes sus des ais ou

lig8es malls alemges 'vacs roupa

compos ic3es paus capitges jornais parou

informagaes nAus pies aventais morou

estacoes vans mores mais soube

lim5es

au-al ai

jirlus

of

cues sacs lavou-se

mau pai of rApido atimo

pau pais pais lAstima bafi

saudade dal saida aspero jau

mal saia caida sAbio tatd

avental .caia raiz cAdio urubt
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PATTERN PRACTICE

Sair (To leave, to go out)

Eu saio da alandega.

gle sai da alfgndega.

Ela sai da alfgn ega.

Voce sai da alfgndega.

N6s salmos da alfgndega.

ales saem da alf;ndega.

Abrir (To open)

Eu abro &s miles.

Ele abre s malas.

Ela abre as malas.

Voe_abre as'malas.

abrirncs as,malis.

Eles abrem as malas.

Repetition Drill

Partir (To leave, To depart)

Eu parto esta noite.

Ele parte esta noite.

Ela parte esta noite.

Voce parte esta noite.

N6s partimos esta noite.

Eles partem esta noite.

Perscn-Number Substitution

Eu saio corn Beatriz tadas as tardes

N6s

Ela

Vocgs



Tomas e Ricardo

0 senhor

Telma

A senhorita

Vocg

N6s partimos dos Estados Unidos.

0s estudantes

Os americanos

Ela

Eu

A senhorita

Voce

0 senhor

N6s

Tomas abre a carts.

N6s

Francisco

fles

As senhoritas

Ela

As senhoras ...

Eu

Os professores

Voc; desists de estudar portugugs.

Nos

Eles

0 senhor

Elas
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VoOgs

As senhoritas

Elas

Eu

Eu ngo °up nada.

Voce

Elas

Tom5s

Eles

Voces

Os fiscais

A senhora

0 filho

111-6

Eu ngo discuto com Ricardo.

Voce"

Francisco e eu

A senhorita

N6s

Elas.

Os alunos

O fiscal

NOs abrimos o pacote.

Ela. ...

Vocgs

Maria

O irmgo

O alunc

Os amigos.,

Elas

N6s



Vocg nao ouve nada.

a mdsica.

o professor.

bem.

direito.

os alunos.

as senhoritas.

o aviAo.

Acho que temos quo ir.

comer.

estudar.

Item 7ubstitution

fllar portucues

N6s abrimos a mala.

,4*
o livro.

-111-7

..,19 portas.

o passaporte,

a carba,

a janela.

as cartas.

os passaportes.

Tomgs e Francisco parecem ser bons amigos.

estudiosos,

altos.

brasileiros,

uns bons rapazes.

fr
simpAticos.

.uns turistas.

alunos de inel6s.



L
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HS muitos fiscais.

^creditar.

passar pela alfandega.

eqperar pelo f:.' ;al.

mostrar os passaportes.

mocas.

algumas

cervejas.

muitas

malas.

poucas

turistas.

algumes

Estou estudando portugves.

italiano.

mito.

espanhol.

pouco,

ingl&s.

a noite.

france.:1.

portugu;s.

Double Item Substitution

N6s salmos t6das as tardes.

Eu

t6das as noites.,

Elas

todos os dias.

Maria e eu
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amanh5.

ties .

hoje a tarde.

Posse ver o seu passaporte?

ale

livro?

Beatriz e Ricardo

...--fotografia?

N6s

casa?

Dalva

carta?

Voces

Ache que tames que estudar.

N6s

falar portugues.

Voce

esperar um pouco.

ales

viajar agora.

0 passageiro .

partir cede,

Multiple Item Substitution

Eu desisto de falar portugugs.

Nbs

ingles.

estudar

Elas

franes.



escrever

Eu

estudar

pensar em

files falam muito com Tomgs.

Eu

...discuto
.

pouco

. .

Nos

com o fiscal.

Ela ,

viaja

com Francisco.

a

III-10

ngo abre a porta.

Eu

carta.

A senhorita

fecha

mala.

files

pnssaporte.

mostram

cidade.

RESPONSE EXERCISES

(Rio) Onde estamos chegando?

(alfandega) Por oxide temos que passar?

(a mala) 0 que esti muito pesada?

(uma hors) Quanto tempo vamos esperar?

(nada) Tem alguma coisa a deelarar?.

(Jogo) Quern 6 o seguinte?



P

(o fiscal) Quem abre as malas?

(branca) Qua]. 6a car da camisa de Tomas?

(azul) Qual a car das calc:as &Ile?

(pretoS) Qual 6 a car dos sapatos dela?

(amarela) Qual 6 a car da gravata de Francisco?

(verde) Qual 6 a car do avental de Lu5.za?

Change to the Negative and then to the Interrogative

Neu passaporte 6 verde.
lieu passaporte nAo 6 verde.

E verde o rneu passaporte?

1. A alfgndega 6 amarela.
2. As malas sac) azuis.
3. Ninhas calcas sAo prgtas.
4. Os sapatos dela s5o marrons.
5. Os olhos dgle sac) castanhos.

6. Meus cabelos sAo escuros.
GUIDED CONVERSATION

Yara, diga a Tomis que o Rio 6 uma cidade mara-

vilhosa.

Yara: 0 Rio 6 uma cidade maravilhosa, Tomgs.

Tomas, diga que 6 mesmo.

Tomas: E mesmo.

Yara, pergunte a TomAs porque as suas malas
estAo pesadas.

Yara: Por que as suas malas estAo pesadas?

Tomas, reeponda que voce tem muitas coisas nelas

TomAs: Tenho muitas coisas nelas.

Yara, pergunte a Tombs se aquela 4 a alfgndega.

Yara: Aquela 4 a alfgndega, Tomgs?

Tombs, diga que voce" n59 sabe, mas que voce acha
que parece a alfandega.

Tombs: mas acho que parece a
alfandoga,
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Fiscal, pergunte a Toms se tle tem alguma coisa a declarar.

Fiscal: TomAs, voce tem alguma coisa a declarar?

Tom4s, responda que nao, que voce 6 turista.

Tombs: Nao. Sou turista.

Fiscal, pergunte a Nelson quanta tempo tle vai ficar no Brasil.

Fiscal: Quanto tempo voce vai ficar no Brasil?

Nelson, responda que voce" vai ficar dois mgses.

Nelson: Vou ficar dois mesas.

Tanis, pergunte ao fIscal da alf;ndega se esti tudo certo.

Tomls: Est tudo certo?

Fiscal, responda que sim e que gle pode it embora.

Fiscal: Est sim. Pode it embora.

NARRATIVE

Todos gostam do Rio. L6 ha muitos res -

taurantes, cinemas, lugares pitorescos e

lindas praias.
0 clima 4 muito agradSvel o ano todo. Como

as praias ficam perto do centro da cidade,

as.pessoas vao nadar e tomar banho de sal

todos os dias.
A populagao do Rio a amiga e hospitaleira,
e por isso os turistas geralmente ngo tgm

problemas com relaclo a lf.ngua e costumes.

Todos os cariocas procuram ajudar os turistas.

1. Quo tal o clima do Rio?

2. Onde ficam localizadas as praias?

3. Onde os turistas podem tomar banho de sol?

Z. A populacao do Rio 6 amiga?

5. Por que os turistas nao tgm problemas no Rio?

6.,0 que 4 um carioca?

111 12



GRAMMATIC.A1 SYNOPSIS

The it verbs

111:-.13

Abrir (To open)

Eu abro
Ele abre
N6s abrimos
ales abrem

In the same way we conjugate the following verbs:

desi:Ar
proibir
corrigir
dornir

Haver - There is, there are

This is the impersonal !there is! and !there are!. The third person singular. of the

verb haver is used regardless of whether the noun is singular or plural. Example s:

HA um livro sabre a nesa.
(There is a book on the table)

Hg uns livros sabre a mesa.
(There are some books on the table)

HA uma carnisa azul sabre a cane..

(There is a blue shirt on the bed)

HA umas cimisas azuis sabre a onma.
(There are some blue shirts on the bed)
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ENCONTRANDO A FAMILIA BRASILEIRA

Tomgs: Puxat Quanta gene no aeropOrto,

Roberto: Voce achy que sua familia <<ai reconhecer voce"?

Tomgs: Espero que sim. Olha cquela senhora de vestido azul Pode

ser a minha mae.

Roberto: Tat bgm pode ser a minha. Ela est6 com urea fotografia nas mgos.

Sra. Machado: To-:S' 6 at7:f7,17.va r'71ho americano?,

Togs: Senhora Machado? I am so-happy to meet you.

Sra. Machado: Sinto muito meu filho, ngo Palo ingles.

Tomgs: Desculpe-me...Muito prazer em conhece-la.

Sra. Machado: gsze 6 seu pai brasileiro, seu irmgo Pedro, e sua irma Telma.

Tomgs: Muito prazer. Estou contente em poder morar em sua casa.

Sra. Machado: NOs tambgm. Espero que goste de Campinas.

Tomgs: Acho que vou gostar muito.

Tomgs:
Roberto:
Tomgs;

Roberto:
Sra. achado:
Tongs:
Sra. Machado:
Tomgs:

Sra, Machado:

Togs:

Sra, Machado:
Tomis;

; r

(IMEETING THE BRAZILIAN FAMILY)

ry gosh, there are so many people in the airport.
Do you think that your family will recognize you?

I hope so. Look at that woman in the blue dress. She could be

my mother.
Could be mine too. She has a picture in her hands.

Tom, are you Tom, my American son?

Mrs.Machado? I'm so happy to meet you.

I'm sorry my son, but I don't speak English.

Excuse me. I'm delighted to meet you,

May I introduce your Brazilian father, your brother Pedro, and

your sister Telma.
I am very happy to meet you, I'm so happy to be able to live in

your house.
We're happy too: I hope you'll like Campinas.

I'm sure I'm going to love it.
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VOCABULARY

:!-Lres do anoNO 10OW. ..10. ...MD

jeteirofevereiro, merco, abril, maio, junho, juiho, agasto, setembro, outubro,
noiembro, decembro.

T.;:stecaes. do ano

laximavera, verao, outono, inverno
Dia? da aenana

segunda-feira,
terra-feiral

quarta-feira,
quinta-feira,

sexta-feira, sibado, doming°

Hoje, ontem, amanhS, no mis
passado, no pr8ximo WasAeropOrto, part°, estacSo de anibus

vestido, camisa, saia, calca, blusa, chapgul sapato, meia, gravata
Common

Expressions

Puxat

Engrachdo
lieu DeusL

Pois sim...

Engracadinho

Voce" estA loucol

Pas nSo
Sai dal

6edo

Claro que sim
Deixa isso prA lit

Que a isso?

Claro que nSo
NHD me digat

CONVERSATION PRACTICE

Voce reconhece a sua fhmilia?

Voc8 recon'ece a sua irml?

Voce
roconbece os seus

irmaas?
Voc8

reconhece as suas
amighs?

Voc8 reconhece aquelas senhoras?
Voce reconhece aquela casa?

Voce,roconhece equals homem?
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Para quern 6 a fotografia?

Para quem 6 o vestido azul?

Para quern 6 o presente?

Para quem sno as cartas

Para quem sao as calgas?

Para quem 6 a familia?

voca acha que vai viajar?

Voce acha que vai falar inglas?

Voce acha que vai estar contente?

Voceacha que vai ter prazer em conhece-la?

Voce acha que vai gostar de Campinas?

Voce acha que vai moray em sao Paulo?

Voce acha que vai esperar muito tempo?

:PRONUNCIATION DRILLS

11.to

ft vr

livro
iMMIM

gl

globoftaco

amass franc°

safra

livre

livrar
IMI/M=

englobar

englobe

avali fratura lavrar gl6ria

fraude livraria anglo

fl cl tr -br

flog claro tromba balsa

flSres clamar trocar bruto

aflito aclamar trAuma broca

floresta reclamo motra quobra

iniluancia tecla petraeo brag()



i
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bl z sa
1,

I blusa zanggo Asp°

it neblina - ^,-a spa' o

ablagao reza Er.

emblema Via;;. !4:-%3 .a

problema r `: :ago sales

0* i o a

tarde vat todo hora

sabe sai mundo can

forte cal. :judo rasa

sorts dai rodo cases

aorta raiva mudo mata

at ve
alFudm %mac' sainca

nin.E6m 922m aqui

seem meixa dasui

peguem mem cAsui

paguem Me vds_uina

ex - es ex, xe - sse - ee - se XO

extern° cortex trouxe anexo

sexta duplex deu-se fixo

extase latex fess() nexo

estranho giro: d6ce .sexo

gsmo rex coice prefix()

IV-14
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PATTUIT PRACTICE

7 (To put, To place)

Eu ponho os sapatos pretos.

le pge os sapatos pretos.

Ela pge os sapatos pretos.

Wog pog os sapatos pretos.

N6s pomos os sapatos pretos.

'.es pogm os sapatos pretos.

Eu ponho a mils no aviAo

Eli

gles

Maria

N6s

Paulo e Tomas

As senhoritas ..

0 estudante

Elas

Repetition Drill

Carly& (To compose)

Eu componho uma cangib.

Ele compte uma canA.

Ela compile uma cancgo.

Vocg compge uma cancgo,

Nos compomos uma canci.b.

Eles compogm uma cangiO.

Person-Number Substitution



Eu no conhego a senhora Machado

ESs

Pies

0 turista

Os brasileiros

A maga

Os rapazes e eu

Meu irmgo

Ela

Marcos compU uma cane c?

Ilos 9'

Voc8s

Elas

Tomis e eu

Tereza

Ela e vocOs

Tomas e Beatriz

iles

Estou osperando a familia.

0 meu irmIo

Os americanos

Voc8

Elas

Of

As mftas

N6s

.0 turista .

A socretiria



Paulo twr,b4m pods it a Campinas?

1gs

As secretirias
9

_Les

Os alunos
9

A.familia Machado

Francisco a eu 9

rapaz arnericano
9

A senhorita
IteDISUI'rjYtUtiOn

Vocg pele um vestido na

camisa 9

chapgu

sapatos

meias

blusa 9

gravatas . 9

. saias

Double Item Substitution

Voce" p5e o carro na rua?

Les

..na praga?

9

na avenida?

0 turista

no jardith?

Eu

......no aeroparto?

Beatriz e ToTas
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L
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Ela espera gostar do predio.

Voce

rua.

Eles

do verlo.

da estagffo.

0 aluno

Elas

da igreja.

do cinema.

1V-8

Eles comOcm cancbes no verfto.

Ela

no inverno.

no outono.

'tea a eu

na priavera.

Eu

em janeiro.

A scnhora

Visitamos o Brasil em agosto

Iles

em marcn.

TomAs e Ilia .

dc embro.

A secretaria

outubro.

Os fiscais

1



L
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julho.

Zara

abril,

Os espanh6is .

maio.

Ilza e Vera nno veto ao cinema quarta-fcira.

segunda-feira.

NOs

tgrga-feira.

Ela

Nelson e eu .

sSbado:-,

domingo.

0 fiscal

quinta-feira.

Os rapaies

sexta-feira.

Voc8

Multiple Item Substitution

Eu ponho os sapatos na mala?

NOs

as calcas

na casa?

Ela

a saia

na cadeira?

Tanis .

male



Deatriz ntro compEie uma cane o.

.116s

escrave

carta.

Tomas

18

um jornal.

ties

uma revista.

r-
1

Repetition Drill

a + o, a, os, as

Vou ao Brasil.

Vai ao Brasil.

Vamps a praia.

vao a igreja.

Vai aos Estados Unidos.

vao as aulac de portueues.

Iv-10

Eu escrevo uma carta.

leio

rma revista;

E6s

compramos #

urn jornal.

-Maria

ve

uma fotografia.



r

Item Substitution

Ngo vanos-ac Nbxico.

praia.

cinema.

jardim.

igreja.

Estados Unidos.

cidade..

Canada.

aeron6rto

de + o, a, os, as

Isso 6 do anericano.

Isso 6 do rapaz.

Isso 6 da moca.

Isso 6 da senhorita.

Isso 6 dos brasileiros.

Isso 6 dos homens.

Isso 6 das mBcas.

Isso 6 das americanas.

E amigo do rapaz.

estudante.

profess6ra.

turistas.

brasileiros.

fiscal.

mSgas.

. *4 senhorita.

1V-11



7oe8 na'o costa de Cam'inas?

aulas?

cancan?

licties?

Sra. Machado?

jornal brasileiro?

mAsica?

primavera?

Repetition Drill

Eu you nara o Brasil em janeiro.

Ela vai para a It6.1ia em fevereiro.

I6s vamos para o JapAo em marco.

ties vao para o Brasil em abril.

0 senhor vai para a Argentina em maio.

A sonhorita vai para o Peru em junho.

Nos vamos para o Brasil em jUlho.

Wiles vao para Japto em setembro.

Ela vai para o Chile em ag6sto.

F6s vamos para a ItAlia ear outubro.

Beatriz vai, para a Col6mbia em novembro.

ties vao para o Brasil em dezembro.

IV-12

Somos amiaos dos brasileiros.

anericano.

aluna. .

familia brasileira,

meu irmao;

mega.

professOra.

Tom6s.



Item substitution

you Para o Brasil cm janeirc.

fevereiro.

margo.

abril.

maio.

junho.

julho.

ag6sto.

setambro.

outubro.

novembro.

dezembro.

Hoje 6 dominco.

Hoje 6 segunda-feira.

Hoje 6 terga-feira.

Hoje 6 quarta-feira.

Hoje 6 quintz-feira.

Hoje 6 sexta-feira.

Hoje 6 Obado.
..goecat

Vou ao Rio doming°.

S.

Iv-13

eegunda-foira.

tarca-feira.

.quarta-feira.

quinta-feira.

seNta-feira.

stibado.



Change to the affirmative

Eu no componho a cancgo.

Eu nao abro a portal.

gs nao estamos comprando camisas.

Hos ngo p8mos o livro na mesa.

Iles nao p8em o dinheiro no carro.

Eta nao pode morar aqui.

Eu nao reconhego voce.

Charge to the negative

iv-14

Voc8 conhece a familia brasileira?
r

Ela esti corn uma fbtografia na6 maos?

4 Mos vgo gostar dela?

t'ste a seu pai brasileiro?

A sehhora nAo fala ingl8s?

Voc8 6 Tomis?

Pode ser a sua male?

r

L__

r-
(

L.

Response Exercise

(domingo) Que dia a hoje?

(sexta-feira) Que dia 6 amanha?

(sibado) Que dia 6. hoje?

(oetc:-.J.-ro) Em que m8s vamos para o Brasil?

(primavera) Quando vamos para o Chile?

(julho) Quando vamos para o Brasil?

(dezembro) Quando voltamos do Brasil?

(sibado) Que dia voltamos do Brasil?



IV-15

Translation Exercise

What a lot of people:

What a lot of money:

What a lot of students:

What a lot of tourists:

What a lot of teachers:

He puts the shirt in the suitcase.

We put the books in the suitcase.

They put the hat on the boy.

I put the dress on the girl.

I am going to like the house.

We are going to like the church.

They are going to like the dresses.

You are going to like the street.

My mother is going to like the trip.

I'm pleased to meet you, ?'zchado.

I'm pleased to meet you, Mrs. Machado.

I'm pleased to meet you, rada.

I'm pleased to meet you, Silvia.



a:

rv-3.6

GUIDED CO:TERSATION

Francisco, pergunte'a Tcmgs se ele acha que sua familia vai reconhece-lo.

Francisco: Voce acha quo sua familia vai reconhecer voce Tomgs?

Tomgs, responda que voce espera que sim.

Tcmgs: espero que sim.

Flianciscol ex:clams quo aquela senhora pode ser a sua nine.

Francisco: Aquela senhora pode ser a minha

TomAs, pergunte se 6 aquela senhora de vestido azul.

Tomgs: f aquela senhora de vestido azul?

Francisco, responda que sim e que eta tem uma fotografia nas :dos.

Francisco: Sim.. Eta tem urea fOtografia nas maos:

Tomgs, exciame: Sra. Machado, a senhora 6 minha ire brdsileirE

Tomgs: Senhora Machado, a senhora g minim ire brasileira?

Sra. Machado, dip que a senhora tem nuito prazer em conhecer Tomgs.

Sra. Machado: tenho nuito prazer em conheca-lo;TomAs.

responda que o prazer 6 todo seu.

Tomgs: .0 prazer 6 todo mei.

Sra. Machado, apresente To:dB ao seu pat brasileiro.

Sra. Machado: 2Ste 6 seu pai brasileiro, Tomgs.

digs que voce tem muito prazer am conhece-lo.

Tongs: Tenho muito prazer em conhece-lo, Sr. Machado.



NARRATIVE

0 aeroporto de Tra-Copos, em Campinas 6 nuito movinentado. Os avibes que

van dos Estados Unidos geralmonto aterrizam la. Ao lado de aeroparto mowor

as families dos oporArios quo, geralmente, trabalhan p-zto do centro da

Hi sempie muita gent° no aaroparto em Campinas. tlas.vao I.a para encontrar

amigos, esperar por rierentes ou samente para passeart

0 transporte para a cidade 6 feito especialmente por anibus noves e rgpidos.

Allem do mars as passe ;ens nao sacs mito caras. Todo turista dew: visitar o

aeroparto de Vira-Copos em Campinas.

1. Onde nnram as familias dos opergreos?

2. Onde os operirios trabalham?

3. 0 que as pessoas vac) fazes no aeropeirto?

14..Que especie de transporte existe para a cidade?

5. A pas sagem de 8nibus 6 cara?

6. Os turistas podem passear no aerop8rto?

7. Os &Alms que vac) do aerop8rto a cidade sao rapidos?

muntvril;g SYNOPYSIS

Contractions

a + a = a Whenever it is possible to use PARA A; "Au alone is used.

Example:

Vou para a escola.
Vou a. escola.

a o = ao

Vai para a cidade,
Vai A cidade.

.BUT he vai para Roma.
tle vai a Roma.

Used uhon the noun is masculine:

10 vai para o Rio.
Ele vai ao Rio.

116s vemos pare o jardin.

No's vamos ao jardirn.

k.
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em + um ' num em + uma = numa

Example:

por + o = polo

Example:f.W.,.

Lie eta numa casa.
"Os estarnos nun cinema.

pur + a = pela

IV-18

Ela passa pela escola.

The 8r.verbs

There is just one OR verb in Portuguese - POR. All other al verbs are

derived from it; i.e:

P8r
cover
dep8r
posp8r.
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CHEGANDO EM CASA

Sra. Machado: Aqui estamos - Rua Minas Gerais, nUmero dez. Esta g nossa

Togs:

casa.

2 muito bonita. E bem diferente das casas em men pals.

Sra. Machado: E verdade? Esta casa 6 do tipo colonial. Voce very

muitas outras coin esta nests bairro.

Togs: A que dist&ncia fica a centro da cidade?

,Sra._Machado:i Mais ou menos trinta minutos de Snibus. Estamos localizados

. num dos subdrbios.

Sra. Machado: Venha. Vou to mostrar o seu quarto. Voce vai dormir com

seu irmao Pedro.

Togs: Parsee muito confortgvel. A vista da cidade 6 muito bonita.

Sra. Machado: Pode descansar urn pouco antes do jantar. Ncis o chamaremos

quando estiver na hora.

Tomgs: Otimo.. Precis° tirarininha roupa da mala.

Sra. Machado: Se precisar de alguma cotea a so chamar.

Tongs: Obrigado. Acho que nao vou precisar.

Sra. Machado: At jg.

Sra. Machado:

Tomgs:

Sra. Machado:

Togs:
Sra. Eachado:

ARRIVING AT HOME

Here we are - Minas Gerais Street, no. 10. This is our

house.
It is very nice. It is very different from the houses in

my country.
Really? This style is from colonial times. You mill see

lots of-lother ones like this in this part of the city.

How far are we from downtown?
About 30- minutos by bys. We are actually located in one

of the stiburbs.
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Sra. Machado:

Toms:

Sra. Machado:

Tomis:
Sra. Machado:

Tomis:

Sra. Machado:

Come. I want to show you your room. You

your brother Peter.

It looks vary comfortable. The view from

beautiful.

V-2

will share it with

the city is -very

You can rest for a while before supper.- We will call you

when it is time to eat.

Fine. I need to unpack Fly clothes from the suitcase.

If you need anything, just call.

Thank you. I think I won't need anything.

See you later.

RELATED VOCABULARY

ender8col rua, avenida, praga

quarto, sala, sala-de-estar, cozinha, banheiro

janela, porta, parade, teto, eh&

cadeira, canal mesa, gaveta

empregada, servente, ajudante

dormir, acordar, sonhar, rcncar, levantar-se, deitar-se

jantar, alm6go, cafe da manha, chi, cafe

num instante, num momenta, em meia hora.

COMMON EXPRESSIONS

Por favor, faga o favor de, corn licenga, di licenga

S verdade? Cbrigado. De nada.

CONVERSATION PRACTICE

Com quem Tomis Tai ao centro da cidade?

Com quem voca vai dormir?

Com quem nos .vamos jantar emanhal

Com quern nos vamos morar?

Com quern nos vamos estar?



r
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Voce Losta do sou quarto?

Voce gosta da sala-de-estar?

Voce gosta da cidade?

Voce gosta do nosso bairro?

Voce gosta dos Estadosaidos?

Voce gosta da aw..nida?

Voce gosta do almeco?

I-YONUNCIATION DRILL

el

Anal

papal

mel

cruel

Manuel

nre

=SO

curso

percurso

concurso

discurso

V-3

Como se diz almSco em inglas?

Cbmo se diz corenida em ingles?

Como se diz table em portuguas?

Como se diz house em portugu6s?

Como se diz chair em portugOo?

Al ac - ass re

nal ,g° mare

cal passam jacare

local la.ar
pangar6

tal amassar cabare

celcio "c E careca

if nu eza

Alface nuca pobreza

AlfAndega numa grandeza

Alfa nunca Tereza
..._....

Alfaiate nudez riqueza

alfafa nua alteza
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sinha-zinha 810 elo 8vo

irmgzinha

casinha

polo pelo 8vo

solo selo f
p8vo

,.
., t N!.?

pobrezinha gelo ge10 novo

coisinha cabal° melo lromovo
1

sazinho ap8lo martelo movo

ova orra urra ti

nova cachorra surra titio

Casanova morra empurra tio

cova corra burro titica

t4,o
.......,

titulo

renova socorra corral

urrarsoya concorra...._

to mu mi

atom mula mica

tutu muda milha

urutu mundo amiga

ttimulo mudo cemico

tucano mulher formiga



t

PATTERN PRACTICE

Future Tense

Dar ( Togive)

Eu darei o ender6go.

Ele dar4 o enderego.

Ela dar5 o enderego.

Voce darA o enderego.

Nos daremos o enderego.

des darao o ender8go.

Estar (To be)

Eu estarei contente 14.

Ele estar6 contente 16.

Ela estarl contente 14.

'keg estar6 contente 16.

NOs estaremos contente 16.

A
Eles estarao contente 11.

V-5

Repetition Drill

Escrever (To write)

Eu escreverei para a minha familia.

Ele escrever4 para a minha familia.'

Ela escreverA para a minha familia.

Voce escrever6 para a minha familia.

NOs escreveremos para a minha familia.

Eles escreverao para a minha familia.

Sair (To go out)

Eu sairei em trinta minutos.

Ele sairg en trinta minutes.

Ela sair4 em trinta minutos.

Voc8 sairA en trinta ninutos.

Ncis sairenos em trinta minutos.



Eu darei endereco-a Paulo.

MOs . .

Os professeres

Ela

Vocg .

. 4 ,

; r
$

;

ride. e Antonio

Jose .

Eu e voce

Person-Number Substitution

tst

Escreverei uma carts a Vera.

r-- Nos

I. a

Estarei no Brasil amanht

Voce

Ela

A enfermeira

Eles

Os americans

Eu ...

t

0 aluno

1:13.s

Ela

Francisco ..
Togs e Suzana

0 doutor

Voce

Eles .

V-6



Tomarei uma cerveja com voce.

gs

dose e eu

Luzia

Elas

0 homem

A senhorita

Eu porei a roupa na mala

1416s

Voce .

Tomas e Beatriz

Ela

0 senhor

A senhoraliachado

Eles

Voce e eu .

V-7

gs teremos que morar com meus pais.

Eles

0 fiscal

mae

Nossos pais

Voce

Eu

Voce e eu



L
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V-8

Tomaremos uma cerveja.

tai.

aviao.

metro".

cafezinho.

banho.

cafe.

:Etc-. Substitution

Eles sairlo da iereja em uma hora.

em duas horas.

em meia hora.;

num instante.

num moment°.

em quinze minutos.

Eles sera() bons amigos.,

alunos.

pftfessores.

amigas.

doutores.

filhos.

mogas.

tios.

pais.

filhas.

logo.

cgdo.

depois.



Passari pelo jardim.

rua.

avenida.

praga.

cidade.

V-9

escola.

Campinas.

SAo Paulo.

Brasil.

Estados Unidos.

Double Item Substitution

Zara sera amiga da empregada.

Nos

rapazes.

Francisco

magas.

Eles

espanhola.

A senhorita

brasileiros.

Os senhores

1

Nos estaremos no avifo.

Minha filha

quarto.

Beatriz .

jardim.

bairro.'
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0 senhor Machado abrira a porta.

Eu

mala.

casa.

Voas

janela.

Nilza

....gaveta.

Eles

a - carta.

Eles

V-10

8nibus.

Tcmis
f

subfirbio.

Carlos ficarA na cidade.

cadeira.

e eu

Maria

jardim.

casa.

Eles

bairro.

Voc8

subUrbia.



NiSs seremos bons alunos.

Eu

Multiple Item Substitution

filho.

Paulo e Jose

doutor.

eneontrarao

VOces

amigos.

..... boas

Ele .

Beatriz falarA portuguas na aula.

Eu

ingl8s
r

corn o profess3r.

estudarei

italiono

v-11

A familia Machado iri ao Brasil.

Mexico.

0 senhor*

KLes

visa

;:

Estados Unidos.

A Franca.

gostarlo

Eu

chegarei
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V-12

cm casa. A

.. alemao

na escola.
kf.

Os alunos visitara8 o rnuseu amanha.

a cidade

mais tarde.

Eu

irei

Ela

logo nnis.

ao cinema

A jovem

Give the plural form

aomple: Eu viajarei amanhg.

le camera depois.

Voce irA ao.Brasil hoje.

Ela falarA com Paulo.

Eu abrirei a porta para ela.

Voce beberi um pp= difigua.

Ela visitarA a senhora Machado.

Su sairei com Maria.

hoje A noite.

H6s viajaremos amanha.
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SHORT MOM, RESPOASE

Example: Voc6 it corn Paulo? Irei sir!. Eu co--. Paulo.

Maria visitari Mova Torque?

VOc8 gostari do caf6? .

Eles chegarao amanha?

VocOs beberao cerveja mais tarde?

Iara viajari para o Brasil?

A
Eles tomarto um taxi?

Os alunos estudarao as licties?

Voce ir6 ao cinema?

GUIDED CONVERSATIOM

V-U

Sr. Machado diga a Tom6s que o endereqo 6 rua Ninas Gerais.

Sr. Machado: 0 endereco 6 Rua Nines Gerais.

Tomis exclame que a casa 6 bonita e que tem um lindo jardim.

TomAs: A casa 6 bonita e tern um lindo jardim.

Telma, diga a Tags para que se sinta a vontade.

Telma: Sinta-se a vontade. Tom4s.

Tomas, pergunte a Telma quern 6 aquela maga.

Tomis: Quem 6 aquela m8ca?

Telma, responda que g a nossa servente.

Telma: 6 a nossa servente.

it
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Tanis, pergunte a senhora Machado de quen 6 esse quarto.

TcmSs: De que: 6 esse quarto, Sra. Machado?

Sra. Machado, respcnda que 6 de Tcmis e de seu irmlo Pedro.
r Ate

Sra. Machado: S de voce e de sewirmao Pedro.

Tanis, exclave que a muito bonito e que tem uma linda vista.

Tcr'is: S muito bonito e tem urn linda vista.

Sra. Machado, diga a TomSs que se precisar de algurna coisa 6 s6 chamar.

Sra. Machado: Se precisar de alguma ccisa S s6 clic:mars Togs.

Tads, agradega A senhora Machado.

TomAs: Muito obrigado, senhcra Machado.

Togs, pergunte.i servente a que horas e o jantar.

Tads: A que horas 6 o jantar?

Servente, responds que o jantar 6 As seis horas.

Servente: 0 jantar 6 As seis horas.

Tags, diga que voce esta commuita fame.

Tom&s: stow commuita fome.

Servente, diga que ele pode tomer um copo des leas.

Servente: Voce pode tomar um copo de leite

Tomis agradega a servente.

Tom6s; Muito obrigado.
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VIAOLATION EXT3CISE

He'll arrive in about fifteen minutes.

He'll arrive in about half an hour.

He'll arrive in about one hour.

He'll arrive in about five minutes.

He'll arrive in about two days.

He'll arrive in about forty-five minutes.

He'll arrive in about twenty-five minutes.

He needs to dtuly.

I need to-speak Portuguese.

They need to sl.lep early.

They need to go to bed.

Paul needs to eat more.

Beatriz and Tomas need to go out.

How far is doulto?

How far is the airport?

How far is your house?

How far is the movies?

How far is the car?

How far is the school?

)

We need to uvrk more.

I
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NARRATIVE

Sera uma grande surpresa quando eu chegar a nInha casa no Zrasil,

agora posso imaginar uma casa muito Grande, situada no ceatro de Campinas,

cam Arvores no jardim, e uma vista mite bonita para a cidade.

Dentro da casa eu posso ver uma sala-de-estar muito Brandy, ccm teleran::
e tap8tes, mobilia muito moderna e uma escada para o andar superior. Ao

lado da sala-de-estar vejo a cozinha, um banheiro ao lado, al:7,uns sofas,

e uma eletrola tambem. EAsica brasileira esta tocando: Joao Gilberto

toca o seu violdo. Todos da familia estao ao meu lado sorrindo, e dando

as boas vindas para mime Todos queer em fazer perguntas sobre os Eatados

Unidos. Q ambiente agradavell

1. Que musics esta tocando na eletrola?

2. Qum esta tocando violdo?
3. Onde estZsituada a casa?
4. 0 que ha no jardim?
S. 0 quo ha na sala-de-estar?
6. Onde fica a cozinha?
7. Que tipo de mobilia ha na casa?

8. 0 que a familia esti ftzendo?
9. Estou eu contente? Por que?

GRAMMATICALGRAMMATICAL SYNOPSIS

The future tense indicates an action that will take place in the future

time. It ia r.r.L;hly zquivalent to "to be going to" or the future tense

as used in English. The formation of the future is .m le fbr the regular

verbs. Add ei a, ernos, do, to the infinitive of the verb. Examples:

sair sairei, sairi, sairenos, sairgo

bebereil bebera, beberemos, beberao

Some irregular verbs are conjugated in the following way:

Fazer (to make)

Eu farei

Voc8 far6

N6s farcmos

1es Pardo.

Dizer (to say)

Eu direi

dire

"6s diramos

gles dirao

Trazer (to bring)

Eu trarei

fie tram

1168 traremos

gles trardo
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The possessive pronoun

V-17

Masculine Feminine Masculine Feminine

teu minha meus tranhas

Seu (dLe) sua (dctla) seus (demos) suas

Nosso nossa (dela) nossos nossas

Seus (dales) suas (delas) seus (eles). sues (delas)

Thepossessive pronoun and adjective agre' in number and gender with the noun to

which they refer. Example!

Pedro disse; "Minha casa Bonita ".

Explanation: Although the subject, Peter, is masculine, minha is feminine because

it refers to the feminine mord, casa.

Sua caneta.

Seu livro.

Nosso aluno.

A sua casa.

0 seu livro.

(His/her pen.)

(His/her book.)

(Our student,)

(Peter's house.)

(Mary's heck.)

Note that in each case the adjective agrees with the noun to

which it refers.

The same rules apply for pcssessive pronouns.

f



VI

NA MESA DE JANTAR

Papal: Tomes, pode sentar-se ao lado de seu irmao Pedro.

Tomfs: A comida parece boa. E eu estou tanta fome. Nko estou

acostumado a coptr a essas horas.

&ran: Yao e to tarde. NOs geralmente jantamos as 7 horas da tarde.

Tomfs: Nos Estados Unidos n6s jantamos mais cedo. Neu est6nago ter

quo se acostunar com o n6vo regime.

Mamaet NAo serf dificil. 0 cafe da manha 6 level o alm6co 6 a uma Nora,

e o jantar as sete horas.

Tongs: Este sera meu problema. Estarei com foils quando eu ngo doveria

estar.

Mamge: Voc6 gosta de feijoada?

Tomfs: Nunca cord feijoada. Acho que vou gostar. Que 6 isso?

Mamae: E farofa. E uma comida tipica da regiao.

Tomfs: Farofal 1 realmente algo especial.

Pedro: Vbc8 quer um pouco de vinho?

Tomfs: Vinho e farofa. Imaginem se meusl amigos dos EstadcsUnidos me

vissam agora.

0
AT THE DINNER TAME

./

Father: Tomis, you may sit next to your brother Peter.

Tomfs: The meal looks delicious. And X am so hungry. t am not used

to eating so late.
Mother: It is not so ate. We normally eat at about 7 o'clock in the

eveniLb.

Tomis: In the United "sates we have supper earlier. My stomach will

have to get u.-tad to the new schedule.

Mother: It will not fc difficult. In the morning we have a light
breakfast, lunch at one, and supper at 7.

Tomgs: That will be rcr problem. I'll be hungry when I shouldn't be



L.

L
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71-2

Mother: Do you like fejjoada?
Tomas: I've never lidaYHT5Eda before, but I think I 'will like it.

Vhat js this?
Lother: It is farofa. It's a specialty of this region.

Torras: Parofa! That certainly is something special. -

Peter: road you like some tine?
Tomes: Wine and farofa. Imagine if my friends back home could see

me now.

RELATED VOCABULARY

feijoada, feijao, arroz, farofa, manteiga, carne, macarrgo, salada

tomate, alface, salada de alface, vinagre, Oleo, sobremesa, sal, acucarlpiAenta

jantar, almOco, cafe da manhal leite, cafe com leite, pao, cerveja, laranjada,

limonada, guaranal

garlic), colher, face, prato, pires, chicara, talheres, guardanapo, toalha

de mesa, geladeira

restaurante, cafe

CONVERSATION PRACTICE

A que horas voce vai a1:14Ar?

A que I oras ales conem?

A que horas nos tomamos cafe?

A que horas ales viajam?

A que h6ras voce" ester& com fume?

A que horas vocg oler o vinho?

Que restaurante voce recomenda?

Que comida voce recomenda?

Quebebida voce recomenda?

Que restaurante voce recomenda?

Qua prato voce recomenda?

Qua sobremesa voce recomenda?



0 quo voce quer comer?

0 quo voce quer almogar?

0 que 1=6 guar para dormir?

0 que voce quer para beher?

0 que voce" quer para ir?

0 que voce quer estudar?

PATTERN PRACTICE

Repetition Drill - Past Tense, Recular Verbs

Jnntar (to have dinna.)

Beber (to drink)

Eu bebi um pouco de vinho.

Ele bebeu um pouco de vinho.

Pdos bebemos um pouco do vidho,

Eles beberan um pouco de vinho.

Eu jantei as sete horas.

Ele jantou as sate horas.

NOs jantamos AS sete horas.

Eles jantaram as sate horas.

Dormir (to sleep)

Eu dormi no quarto ale.

Ele dormiu no quarto dale.

Ws dormimos no quarto dale.

Eles dormiram no quarto ale.



Francisco jantou bem.

N6s .

Eles . .

Voc e e eu.

Voce" .

Ilza .

Os alunos ..

Ela

0 turista

Ontem eu ntio dormi nada.

ela

nos

was y

o doutor

as magas

elves

voe8 a eu ......

0 aJ.uno

1",,rson rumbc,r Substitution

H6s bebemos muito leite

Voce

Eu

Elas

Pelson e eu

As,m4'as

0 rapaz

Neus pais

A crianca



r

Ele almocou com a familia.

Paulo e Jose

NOs

Maria

Os brasileiros

Voce e eu

A senhora Machado

As alunas

Nos

Frari'isco sentou-se ao lado de mambo

Ela

Paulo e Maria

Eles

Voc8s

0 Eamon..

Elza

Eu

Ns

Item substitution

Eles comernm Irroz o reijA0 todos os dias.

todos os dias.

os mesas.

as semanas.

)
as noites.

--os dcminE;os.

as tardcs.

ls manMs.

sogund-,s-2ciras.



; r--

" Bias

7oce nZo torso:, o leite?

-.Gua9

cafe?

cervoja?

suarana?

limonada?

laranj-'-'

chk?

nOs romos A ci:lvde.

V1-0

cinema.

niseo.

Rio.

jardim.

noroporto.

Pim boberemos um copo de leite mais t rde.

chicara do ca F6

.. laranjada

limonada

gulranA

limonada 0

Dovbie Item SubstitJtion

visitei a cirlade ontem

Zia

,:".SCOI"

o Sr. Machado



0 senhor

!As

TomOs

iLreja

Ela saiu dos Estados unidos.

mesa.

0 senhor

A

restnurante.

As senhoritos

hospital.

ijvs lemos mo ito sabre a cidade.

escola.

Eu

ramilia.

Beatriz

Esto dos unidos.

irancisco

problema.

cafe. Eu pus a comida na

Eles

Nancisco

voc:1n



Su cstr.i dn cadida.

:7,1 a

...anntar.

L

0 cozinhairo

L

L..

;r
, I

.,13?!0.

--4%eijoada.

A patroa

0 patrgo

Voce' a come..1 o Zeigo.

Ela

nada..

troAxo

Sias

lovaram

1.T 6s

64 So .. e CerniaSO

Voc5

SubsLitotion

g6s colocamos a salads na mosa.

Ela

A ennveg_da

cozinha.

arroz

**sided.

aids

-.came

Eu .
Ns.



Zu li a cart. on tern.

.. revista

Ela

hoje de mom ht

tgs

jornal

Voce
".;

ontem A mite.

comprou

Give the Past Tens

O qua 6 que Sles es !dam?

O que 6 que ales comer in?

0 que 6 que 1 s abrom?

O quo 6 quo Cles to: m?

0 quo 6 °pc elos

0 quo 6 quo elos ralam?

0 qto 6 qoc 51us boboili?

0 quo 6 c.o.: 0.o3 co, om?

0" que 6 tlef; v3oN?

V1-9

ile Zalou .:)ortuLocls aqui

A sephora

.. ..

Brasil.

esoreveu

Eles . .

frenc5s

entenderam

VVoce"

Portufsal.

e

0 ue 6 qu Oles estadaram?

. .

9
SOO

9

7

...



Voce rJio comeu nada.

Sies

S 4)9 t:otion

-orto.

carne. rr

Eu

sanduiche.

1I6s

arroz.

Deatriz e en

Cu visitei a cidade

um amigo.

Ela

nossos parentos.

troces

SN) Paulo.

21.1

Inns ...

Ela usou o gar o.

Voce

cnicara.

Ce.ca.

f.,earcianapo.

fiaria

pr.tos.

0 cozinheiro

o Dieu irmAo.



I

REPETITIO: DRILL

Dizer

Eu disse a verdnde.

Ele disse a verdede.

i!Os dissemos a verdnde.

A

Eles disseram a verdnde.

'querer

Eu quis almocor.

4 A
i.e quis almocar.

I.16s quisemos almocor.

Eles quiseram almocar.

Past Tcnse of se.7::: irre.;drr uerbs

Tazer

Eu fiz urns. viaL,em.

A
Sle rez '.)ma Iacem.

116s fizemos uma viaom.

tes fizer047 uma viaf;em.

Ter

Eu tive mitit;a sorts.

lie teve moita'sorte

Vois tivemos muita sorts.

Elas tigenm muita sorte.

Ir

--El) Zvi ao resturante ontem.

Ele, Zoi 'o resta wante ontem.

:'Os nmos ao restauranta ontem.

A

Eles £8r am ro restaurant,: ontem.

t



r-

or

3o pos a comida na. mesa.

T.:10 u8F, £ conida na mesa.

CS DVS1MOS a comida na mesa.

A

?v.-eram a comida na mesa.

3u felo porto3ves.

3u estvdo a limo.

Ela abre a porta.

:Os escrevenos a ligao.

E.es cntendem Trances.

locos levamo pacote.

,!ós babemos a cervaja.

Paulo come t,do.

Eu tomo o

Preciso de uma aspirina.

0 senhor gosta disso.

Give the Pest Tense

a, falei T)ortueas.

..

Item Substitution

estudei nada hoje.

(comprar)

(afar) 4

(comcgar)

(fpsti,.r de)

(comer)

(escrever)

(evi:ender)

(bebar)

(jmtvr)

(ztlmocar)



VI-13

CUIDSD

Jo70, perLonLe a Deatriz so ela nn) esti so sonuindobem.

Jon: voce rno esti se sentindo bad, Daatriz?

Beatriz, resl?onde quo nno e que voce precise da uma aspirina.

Beatriz: Preciso de tuna aspirtne.

JoAo; pergunte a Beatriz corque ela eo tome um pouco de vinho.

Jac): Por que voce nao torna vinho?

Beatriz, diga clue voce profere um guarani.

Beatriz: Prefiro um guarani.

Tom s, eitclame quo a comida brasileira 5 deliciosa.

Tomis: A comida brasileira 6 deliciosai

Sra. Hachado, pergunte a Tomis se ele-quar mais carne.

Sra. Hechado: Voce quer mais carne, Tomas?

Tomas, responda que voce esti satisieito.

Tom6s: Obrigedo, senhora Iiachado, estou satisfeito.

Sr. Hachado, pergunte a Tomis se ele -gefere sorvote ou bolo como sobranosa.

Sr. Eachado: Voce proi'ore sorvete on b8lo como sobremesa?

Tomas, responda que voce pre ere sorvete.

TomAs: PreZiro sorvete.

f

Beatriz, diva quo voce nAo esti se santindo bar.

Beatriz: jAo estou me sentindo bem.

Sr. ;Inched°, pergvnte a Beatriz o clue 6 qre ela tem.

Sr. liacIlado: 0 quo 6 quo voce tem, Dee:;riz?

Beatriz, resoond ve_voce esti col indiL,ostgo.

.z: 13stou com indicestno.

Sr. ,;act,-o, perzunte a Boatriz so ela q .or :1121a espirina.

Sr. 1 achado: Voce qu::r Ps9irio??

Beatriz, a!,170(.1aer a ao CIPti voc3 quay.



Titk:ISLATIO." ,117.11CTS::;

!hcare did you cp?

There di o u sleep?

!here did you eat?

?bare did for COM3 ZrOM?

there did yos.1 stay?

there did you drink beer?

I . that did they say?

r

t
A

Itk
7

:

r
L.

Did you urite the song?

Did you say no?

Did they make a i:Pble?

Did you study 12ori-,,uGuese?

Did TomIts road the neozine?

Did she steak Porto,uese?

Did they coma home?

Phat did FL .: study?

that did he do?

that did they see?

that did she read?

that did they urite?



ITARRATIn

.ie aras.:1 e 19"); encontre.i. -muites coisas interessantes.
:Ovrante todo o tempo ein qua

Visi."405 pitorescos cia cidado.

17.f.p.): 117.:S; 0:2 _de artes em Campinas.
.C,: u= ens. :.`,C.171 1X 1 ja-.-.-e'n florid° cm .fa-bcr.te de ,edificio. 0 edi-t
21cis ura Get:Tip3 com DElf,N1C5 (13 tijolos a um ay do coisas anti-
cs-,.s; ez:1:41 7.7. a musou mod ernes.

:-.P...tee7al do C. 1- fica situada no alto de
-1.tvfa. aento muita.s possoas visitando a tiran-

fotscraf!..;Rs. 1.:111-=.1 rra-.1.to coal a ETrandesa do luaar.

Cam ootil.Va.:-.103 f:17.os at a bar mils P::-61'&30-; onde taraMOS ,gtrlaS
.cv..vojas o 1171.T. (5112.:7;415.E.. A tenr.zratura do luga.r era do ouarenta grAus.

1. flue tal. farAlia. de Tomi.I.S?
2. Qual foi 6 prineiro 11t;'ar,que-eles -foram visitar?
3. 0 quo :ais i2mx.sessionou Toms corn relacto a Catedral

de Campinas?
It. Cade Lica sit:lade. a Cs.te,dral de Campinas?'
5, Quo tipo de ,muscu ales l'Oraril visitar?
6. 0.que Tomas f3z emrante todo o -tempo cm que esteve -em

Conpir...es?
7. 0.1,23. era a termexatura do local?
8. 0 VIE; 6 cuaran:5.?
9. Quaszta havia na irmee-jc..+? 0 qua estavam as pessoas,

end.o?
10.', Desorova o MUSOU do 0.174.;05 modernas.

Describe in your of n T.lez'do sort places thal-, you tiiU visit in Brazil.
Use the fiat ;taro tense:

No descril:-.3 sem:a 113..ace. ';*:tit have alreeey visited in the United States.
Use the past tense:

l.AILIATICAL SYXOPSIS

)7'
Tho Past Tense rectilf,%! ye 7101 have the follovirig endings:

The Past Tense. ...M.. OAF O./

AR el.: oul r.mos, amm

'nu era-1

j.4 lo, Irrm-



L
r-

E.

Examplos:
1'

Paler: f(lois falous felanoss alaram

Debar: babf., bebeu, bebems, beboram

selu, sal7os,

2rregelcr 1.6rbs ha7s,special endings vhich do not follow tha rule given above:

Examplos:

Azer (to do) Ser-(to be) Ertar (to be) (1.,.erer.(to vent)

3u fi . Sufi

. _

'Eu estive Eu quis

Cto 4',5z Ele foi 31e cstIve Ele quis

17,5a fizemos P6s. floae's .76s estivomos H6s quisenfos

Mee fizeran Met. foram Eles ectiveram iles quiseram

Tr (to go)

Eu fOi

he foi

% 116s.famos

A
as foram

Trazer (to bring)

Ian -trouxe

21e trouxe

!"Toss trouxemos

hes trotixeram



4

VII

VISITA ,k cnos

Pedro: Rojo vacs visitar a cidade.

Tomit: &dna idaa. Quero ver as igrejas, edificio5 histericos a museus,

Pedro: Vamos comegar pela parte =is velha da aided°.

Tanis: Li nuito ears a sua hi 'Aria.

Pedro: Hi ;mites lugares interessantes. Pox exemplo,,esta igreja6 do

siculo XVI._

Tomis: .A quern e dedicado este monunento?

Pedro: A Albano Santos Dumont.

Tomis: Que igreja 6 aquela do outro lado da rte?

Pedro: t a Catedral de Smta Rita. t a igreja nets velha de Campinas.

Tomas: 0 museu de ante Pica muito longe daqui?

Pedro: Rao. PodeMos tomer o enibus e ester le. an des minutus.

Tongs: Vamos, 0 ponto do enibus.6 ali em frente.

(ITISIT TO TIE CITY )

Peter: Today vs shall visit the city.

TOMAS: Goad idea. I Oant to see churches, historic buildings and =SOUPS.

Peter: is should begin in the oldest part of the city.

Tombs: I have read a lot about its history.

Peter: There are many interesting places. For instance, this church datei

from the XVI century.

0
Tomis: !Rom is that Monument dedicated to?

Peter: It's a statue dedicated to Alb=to Santos Dumont.

Tow6s: trne.tcha.och is that across the street?

Peter: It iS the Catedral of Santa Rita. It is the oldest church in Campinas.

Ton is: Is the vuseum c: art very far r': c: hera?

Peter: Po. We can to a bias and get there in on ten minutes.

Tomist Then, let's go. There is a bus sto? eizei ahclad.



RELATED VOCADDLARY

VII-2

control cidade, proca, avenida principal, rua principal A

pr6dio, edificios ardar, palScio, catedrall.pumude-orte
r--

,

direital esquerda, para tr .z, para a frente;ao lado, ao alto, embl":7:11 encima

L..

f

CZ o

sr

L.-

if4

L

CadVERSATIOH PilACTICE

Onde.6 o de 6nibus?

Onde fica a igreja?

Onde 6 a catedral de Sffo Paulo?

Onde fica o museu de arte?'

Onde 6 o edificio?

Onde fica a igreja do_noArio?

Onde 6 6 museu do Ipiranga?

Qua]. 6 a praca principal?

Quail o museu deartes Modernas?

Qual 6 a igreja do Ros-irio?

Qual 4 o pOnto.do onibus?

'Quil 6 a parte mais velha da cidade?"

Qua]. 6 o monumento a Callias?

Qual 6 a 3atcdral de sao Paulo?

ri

Quando ireos a cidade?

Quando ela viva aqui?

Quando voce vai ao museu?

Quando n6siremos a Catedral?

Quando ale vai ao museu de arti2

QUandb elas irao ao hospital?

Quando voce 1/.1 tanar o Snibte



PATTEU PRACTICE,

Cr.n."4.1 Tense

--Tomar (to take)

Eu tomaria o 8nibus.

tomaria o 8nibui.

skis tae ariamos o 8nibus.

Elias tanariam o 8nibus.

Sair (to go out)

Eu sairia da Catedral.

Lyle sairia da Catedral.

Dos sairiamos da Catedral.

Elea sairiam da Catedral.

VII-3

Repetition Drill

4' ,-
Ver,(to see

-Eu veria lugares interessantes.

-Ele veria lugares interessantes.

s veriamos lugares intwossantes.

Eles vwiam lugares interessantes.

For (td put)

Eu poria a ist&tuaali.

Ele poria a estAtua aii.

N6s poriamos a estitua all.

Elea poriam a estitua ali.

Person-Utmblr_SUbstitution

Ele escreveria aria carts part a familia bra)sileira.
4.

Nos'

Francisco ***

Beatria e Tom,-

Os. senhorcs'

Voca



L.

r.

A sonhorita...

totes

7,u

Tags nao pediria pare ir cam voce.

Eles

A senora

Su

Os senores

Ele

a

Tomas e Beatriz

Po que.TomAs.na'o queriz ir A lueja?

rya

.. nos

Daatriz e Tombs ..?

saphor ..?

as senharas

e1 t

:woes

llos iriamos a cidado.

Voc8 e eu

Ela

lee

Voc8

Pavia a Togs .

As senhorms .

TomSs

9



Voc3 n!o tomaria o &Thus.

o

Tana e eu '9

Elos 9

Paulo .?

Vocal 9

Beatriz e Telmn ./

6s.

E:Las

Item Substitztion

liroca.nno'lria a cidade?

museu?

predio?

igreja?

praca municipal?

Catedrel?

Fo

....... nmseu de arta?

momr-nto a Caxias?

cinema/

I'

Ela n10 bebaria o leito.

cerveja.

refasco.

cat&.

chk.
)

fr
vutararc..

canzinho.

laranjadz.



Quando chega_-iimos ao palkio?

catedral?

**

avenida principal?

contro da cidade?

rua principal?

prep?

museu?

mcabana?

ltos nao scdriamos da cnsa.

igreja.

*

nusel coo Tpiranga-
.

... museu de artcs modern cc.

catedral de Sclo ?aulo.

cinema.

teatro.

edi 1o.

_Aqueldseria a igreja do Ros!rio?

Catedral?

museu do Ipiranga?

cases?

PalAcio do Co9erne?'

...... parte mais velha da cidade?

estac5o de enibus?

aerop6rto r4vo?

prOdio antigo?



:

Igo poderiamos to mar o 8nibus?
4 "

. aviAo?

conducgio?

navio?

barco?

thi?
= .

lotacto?

nutomtwel?

Ela nAo ficaria ale; e.

shin a.

no 8nibus.

carro?

Double-Item SUbstitution

Togs c eu
,

Eu

na

aas

no mueeu de artos.

!{6s visitztriamos a igreja.

VII-7

Catedral.

.. Sao ,Paulo.

(

rtes

monument°.

Paolo e Beatria

En

tir Baleen de-artes.



4

r
,'tea

. I [

Jos& nto ficaria na ifsre.ja.

:Ms

-el B vocl

A .;.1 viria uniide

a

1.16S

liegr'eSe

',rocas .

Telma a au

jardim.

4d1.0. a

Fatiple Item Substitution

de'prOS5a.

a

devegard

Pocleriem tailor o 8nibus?

vbr

cdiacio?

ProZeririz

.5 .5 . visitar 9

Dosejerla

m, u?

catadral?

it
.11.



0 museu fica mi° longe dnqui?

Is; palAcio

seria * ?

distante.. T

dali?

.... monument° 4444 00000

da igreja?*

estaria abs0 ****** soilloirO?

.... &Dos 9

Change to

Ela irA visitar a cidade.

fbmos at6 o

vOc3 nIo tam o quo Zazer?

Nand° voce cc ir?

TomAs vai tomar anibos?

Pbr quo ela nno vnt Ceilk,O?'

Do quern 6 a idka?

VII -9

Seria a igreja mais velha de C minas?

........ casa

Veriemos

**

.!IoW

.. Rio?

* monument°

ArisitariAM 9

Copacabana?

Ela iria visitar a cicado.

..

********** Aloasowp

as



r--

koje ntto wrios A cidade.

n pro ver t8das as ivejas.

Unlit° care a sae histOria.

a catedra). de Sao

Wao.podemos tomnr o 8nibus.

0-ponto 6 ali em fronts.

(Rio) Igor onde ela'viaja?

(8nibus) Da qui 8les-vem?

(Brasil) Per onde 81e.esta
------,

viajando?

(maseu) Para onde Oles.vlo?

(Catedral) Do onde %oc8 vas?

(cidadc) Onde tot quer ir?

(jardim) Por onde em pasta?-

ti

a

RESPONSE EXERCISE

(pole parte maip
veiha) . ^-or ,onde rainos corascar?

(ali) Onds.' 6 o .p,nto de 84lbus?

(muse:?) Onde poderiamml.ir Nipra?

(teatro) Voc3
preferiria ir ao museu ou ao

teatro?
k -

(mmseu de erte) Qua edificio 6 equOle?

(a catedral
principal) 0 que voc8 quer visitart

(perto do mused) Ond...; acaaicrej'a?

1

(Finant) Quando vcc8 iria A cidade?'

J (mai: tards) Quando ala estudaxia a licao?

(hoje) Quondo
8lesGostariam de ir?

(janeiro) (1uando
Tomas che4aria PO Brasil?

(A noite) Qvando
voce iria no visitar?

(outobro). Nand°
Beitriz voltaria ao Dm,

(.96;oedo) Olando o senhor viric avi?



wa.

GUIDED COMMATIOV

Telma, convide Tom5s para ir visitar a cidade.

Telma: Tom4s, vamos visitar a cidade.

Tomas, diga que voce acha que 6 uma boa idSia.

Tomis: Achoque 6 uma boa idSia.

Telma, pergunte a Tomas onde ele quer ir.

Telma: Onde voce quer ir, Tunis?

Tom4s, responda que voce quer ir visitar as igrejas de Carr'-09.

Tomas: Cuero ir visitar as igrejas de Campinas.

Pedro, diga quo as igrejas de Campinas s50-do tempo colonial.

Pedro: As igrejas de Campinas sao do tempo colonial.

Tomls, pergunte a Telma a quern 6 omonumento ao lado dedicado.

TomSc: A quern 6 dedicado o monument° ao lado, Telma?

Telma, responda quo voc8 ng° sabe, mas quo vo,c6 acha quo 6 a

Caxias.

Telma: No sei, mas acho qua 6 a Caxias.

ToL4s, pergunte a Pedro onde Pica o museu de arte.

Togs: Onde flea o museu de arte?

Pedro, responda,que fica a dez minutos daqui,

Pedro: Pica a dez minutos daqui.

Toru.s exciame: Vamos ate 14.

Tomas: Vamos ate 16.

Telma, pergunte a Tanis se ele estA gostando do passeio a cidade.

Telma: Voc8 estS,gostando do passeio a cidade?

Tomas, responda que, voce estA muito improssionado corn Canpinas.

Tomas: Estou muito impressionado col Canpinas.

Pedro, diga quo 6 hora de voltar para casa.

Pedro: 2 horn do voltarmos para casa.

r.

ti
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TRiVSLJIOY zmaso.

Tle mold not like to go donstoun.

They voad never eat there.

I vould nivar say that lord.

1 to uould like to see you again.

.415 oold not study in the ftPraon.

I;hat wad she say?

That no, ad you do?

1.bat mad the students study?

,-

mad they learn?.

',bat load ye urite?

TIOuld To go to the museum?

Would ue laern the nets lesson?

Would the ohm urite to you? -

fi

Would ;remise° -mite to his Zamilr

Would they go to Brazil?
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11ARTZATIM3:

I

Paulo foi a urn restaurants em Caminas. um lugar muito bonito, mlito

elocante o muito care tamb6m O'Largon lo:so vela The servir. 0 mono

nao era 16 muito conhecido, pois aieda 117.o havia comido t8dns as

qualidadas do comidas brasilairas.

Ele pedio um bile, batatas fritas, ma salada de alface a uma garrafa do

cerveja. 0 Largon trou :e, junto coin o seu pedido, uma porcgo de arroz e

feijgo. iruito surareso, 81e reclamou com o garcon, pois nao havia pedido

arroz e feijgo. Dmois de muitas dificuldades, o gargon conseguiu expli-

car-lhe quo o arroz c o feijgo faziam parte do bile que 81e havia pedido.

1'o Brasil a gents come arroz e feijgo. Ovando ficaran cansados de comer

arroz e feijgo, comam feijgo e arroz, Ti?

1. 0 que voce espera comer qvando'chagar a Campinas?

2. Voc8 gosta cm nao gosta de arroz e feijgo?

3. Par que Paulo foi reclainar. corn o gargon?

4. 0 restaurante onde Paulo estava contend° era plegante?

Qui era o prego da comida? Cara'ou barata?

6. 0 que Paulo pediu como bebida? Agua?

7. Quando voce ficar ennead° de arroz e feijgo, quo vai

caner?

GRAVEATIOAL SYNOPSIS

The Condi Tense

The conditional `tense is easily formed in Portuguese by adding the following

endings to the verb:

AR

ER

IR ia, ia, farms, tam

tit

USE:
)

1) As the name implies, it imposes a condition and can be translated

in English by "would" or "could".

Examples: Ms ntio.iriamos a cidade. We wouldn't go to the city.

Eu nao tom aria o 8nibus. I voUldn't take the bus.

Quando chegaria ao paldcio? When ould he arrive at the

palace?



2) Some irregalAr ccnditionals are:

Dizer (to say) Fazer (to do, to make)

Eu diria - -Eu faria

Ela diria gle faria

gs diriamos gs fariamos
A A

Eles diriam Elee fariam

/80

vII-

Trezer (to bring)

Eu traia

'21e traria

146s trariamos

A

Eles trariam
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VIII

r- VIST1A A

I

Pedro: Caha. tie ego cinco horns. Vamos toner um cafazinho?

Tomas: Vamos sim. Ease parece um born lugar. Vamos entrar?

Pedro: Sim. Este bar e bem frequented°. Os estudantes vem aqui depois

des aulas.

Tomes: Voceeste vendo aliaem conhecido? Eu gostaria de conhecer os seas

amigos.

Pedro: 011a, aquela 3A 6 Helena. Vamos ate a mesa dela.

a

Pedro: Helena, este 6 Tomes, meu Irma° americano.

Helena: Huito prazer em conhece-lo. Was s5o irmlos mesmo?

Tames: Ban, na realidadel.n5o. Edon morando corn a familia Hachado neste,

verge.

Helena: Que coisa boa: Vamos beber alguma coisa?

Tomes:" Acho quo sim. Vamos pedir um cafe e comer alguns biscoitos.

Pedro: Te. 0 garcon este-desocupado. Vou shame -lo.

OPM.

VISIT TO A OAFS

Peter: Look. It is already .5 o'clock. Would you like to have some coffee?

Tomes: Yes, let's go. This seems like a good place. Shall we go in?

Peter: Yes. This bar is very popular. The students come here after classes.

Tomes: Do you see anyone you know? I'd like to meet your friends.

Pedro: Look, that girl over there is Helen. Let's go to her table.

Pedro: Helen, This is Tomes, my American brother.

Helen: Mice to meet you. Are you really brothers?

Tomes: Well, not exactly. I'm living with the Machado family for the summer.

Helen: How nice. Shall we haSre something to drink?

Tomes: Good. Let's order a coffee and have some pastries.

Peter: O.K. The waiter is not busy. call him.



RELATED VOCULABULAR/

bar, churrascaria, conteitarial sorveteria, cafe,

caftzinho, chi, cerveja, uisque, guarani, um drinque, Agua mineral

quente, frio, golado, natural

pessoa conhecida, ncssoa amiga, amigos, /laser amigos

o fregues, o clients, o dono do bar, alreguesial.o vendedor o garcon

a feijoada, o arroz, a came, a galinha, o peixe, a macarronada

"r-

o caixeirial o caixa, o WA°
CONVERSATION PRACTICE

Voces stio indos memo ?

Voces sAo amigos mesmo?

Voces sao turistas mesmo?

VoCes sffe estudantes mama's?

Voces sAo brasileiros mesmo?

Vamos ate ainesa?

Vamos at ao.bar?

Vaxnos at ao balcio?

Vamos ate a praia?

Vamps at a sua casa?

At quando vamcs estudar?'

Ate quando vamos beber?

At quando eles-v5o morar 11?

At& quando ala quer dormir?

At quando voce vai near em casa?
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PATTMN PRACTICE

Repetition Drill

A cerveja estA mais gelada do que o guaranA.

O eafS esti mais quente do quo o chA."

A churrascaria 6 mais frequentada do quo a bar.

Aelena-S mais amiga do quo Vera.

Eu ulto mais de cerveja do que de guaranA.

'A Ague minetal estA to fria quanta a cerveja.

I

O chA estA to quente quanta o cafe.

A sorveteria 6 -Woo frequentada quanta a con,.

fetaria.

Helena le to amiga quantc Vera.

A feijoada esti to boa quanta a macerronada.

A cerveja esti-mmas &lade que o guaranA.

O Cafe estAmenos forte que o chA.

Vera S menos_amige que Helena.

Ober 6 menos frequented° que a sorveteria.

Eu bebo menos que Tomis.

Person-Number Substitution

Beatriz toma mais cafe do que Helena

Nos

0 vendedor

Elea

Nelson o JosS

O fregues

Eu

Mous amips



A

Ues s5o mais amizos do quo Paulo

0 turista

g As rows

OS vendedores

0 fregues e eu

Eu.

Helena

Os professeres

scmos tao estudiosos quanto ales.

Ela

Voces

Os brasileiros

Maria

Eu

Tongs e Beatriz .

Jose

lie.ria 6 tgo benita quanta Helena.

N6s

As alums

Elul

Voces

As amoricanas

moca brasileira

Ela.

Eu sou t5o conhecidc quanto

Voce

Helena

Beatriz e Paulo .



Francisco

Voces

A esp8sa ale o

Was

Faas

Item substitution

nais alto do qua .Tomas.

alegre

'trabalhador

ibtoligente

educado

triste

* caul°.

quieto .

pesado

leve

A carta pesada quanta o pacote.

love
9

intoressuate'

importanto 00000 :

Cando .

pequona

ur:;onto

A oadhaca a nenos cars do que O ulsquo.

love ..

pesada

corium

importante

gostosa

popular



f
it L.

tj r-
A.

;

St

a melhor amiga que taaho.

amigo

solos *

cartas

noticia ........

camisas ****041041

calcas

Ela 6 tflo elegante quarto eu.

bonita ...

Beatriz .

rice.

VIII-6

Costa da cnmisa mnis velha

.. Selo

envelope
A

pacote'
( -

hale() .

ulna

doutor

Tenho tns pacotes maiores do que o seu.

pacote..

easa .

861.0

carro

camisa

. selos

telegramas

vestido

Double-Item Substitution



A

menos OO

e ..... OOOOOOO . O

Paulo

intoligente

tclo

. 40

a

tno bars quanta o cat6?

nelhor 9

guarani ?

mais dace

O leite ?

nais popular

chi ?

menos quente 0

Ela 6 menos inteligente do que Paulo.

OOOOOO rice

mats .'* alta

mmos ..*

a..

a

educada

N6s

mats

.:Aegantes

Multiple-Item Substitution

Nis temos tanto dinheiro quanta voce.

A
.

ganhe

quanto nis.

...
Voc3

quanta files.



foijoada 6 nail gostosa do que o arroz..

1 r
ii

** IO'lb ******** ................. churrasco.

7 ---
I-

`
kilos ***

.c.

r.

A macarronadi gloofkoessa. ** ; ********

;--

I:

1.--

!,. (-- tbeirosa .. * .....

i

t... .. a carne.

r.-

A galinha' a .......... t.

....... ..... saborosa

E main gelado do que a cervejas

uisque.

gostoso

..menos

cafe.

quente iweseedloso . die

mais .

* . chg.

Fria'

guarana.

o peru..

VIII-8

Maria

recebe

0 estudante
.1

j

Tenho menos fome do que voce.

Nes

side

do que 81es.

Francisco

Sono

... do que Suzana.

lieu irmXo
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Transformation Drill

Example: A cachaga 6 gostosa. (uisque) a) A cachaga 6 mais.gostosa do que o uisque.k

0 bar 6 bem frequentado. (dhurrascae.a)

Eu gosto de leite. (cafe)

Eles est5o desocupados:(n6s)

A cerveja estS gelada. (Agua mineral)

A feijoada est& Fria. (macarronada)

Os brasileiros gostam de cafe (ohA)

Helena 6 muito amiga. (Ines)

Togs 6 inteligente.(Francisco)

A carta 6 pesada. (garrafa)

b) A cachaga 6 tao gostosa quanto o uisque.

c) A cachaga 6.menos gostosa que o uisque.

-2/ -..

Insert EDIT° into the follouing sentences

0 livro 6 mais love do quo o pacote.

A carta 6 mais pesada'do qua o pacote.

Beatriz estA mans alegre do que Helena.

Vera emais elegante do qua as outras mogas.

Paulo trabalha nenos do que Pedro.

Pedro 6 mais inteligente do que TomAs.

Repetition Drill

Prese".

Eu estou falando portugues.

Ele estS Viand() portugu8s.

)

N6s estamos ZIlando portugu8s.

Eles ostgo falando portugu8s.



.ru est= &Train& nan hotel.

.e ester dormindo num hotel. ,

ides estamos.dormindo num hotel.

32.es estffo dormindo num, hotel.

:III-10

Eu estou,,,compre9n2endo a lig?io tack*,

21e esti compreendendo a licto t3da.

r6s estamos compreendendo a ligto tada.

hes compreendendo a ligflo
s; 4 re-

Person.....uMber Substitution

Estamos acabandO de comer

hes

1u

1'

.

2- r-

r r.

Ple esti vondo.o garcon:

Voce" e eu

Elea

pai

Nes

Jotto e Jose ...

Os doutores

Elas .

Helena

Voces

Hells irmAos

VOc8 e eu

Tomas e Beatriz

Paulo esti servindo a cachaga

Francisco e Darin

146s

VocCia



s '

Os fregueses

Vcal ... ..

0 %Ion° da casa

Dalva

V111-11

Change the rollouing sentences to the Present Prog.essive,

1. N6s viajamos para o Rio.

2. Eles compram a biscoito.

3. Wogs eomem o arroz.

4. Os cenhores abrem a porta.

5. Pedimos um cafazinho.

6. Tomgs olha para a moga.

7. Os estudantes vam aqui.

8. Eu vejo algugm conheeide.

9. Tomamos o call da manhg.

10. Compreendo a ligao.

NARRATIVE

Ontem a noite, eu fui visitar um bar em Sao Paulo. Para isso, tive que mudar de rou-

pa muito tarde porque no Brasil 6 edstume s6 so sair de casa muito tarde.

0 bar esti localizado no centro da cidade e 6 muitobem frequentado. Ao contrgrio

dos bares dos Estados Uriidos, os do Brasil ngo sgo barulhontos e a atmosfera 6 bens

agradgvel. As mAsicas sgo bem suaves e ngo hg njuke-box,:J" como aqui nos States.

Havia um trio quo eantava disicas brasileiras e espanholas a algumas outras de paises

diferentes.

4 ).

0 servigo foi completo. 0 gar-on serviu-nos can muita prosteza a cu a) tive quo

pagan a conta quando estava para sair. A gorjota g voio incluida na conta de modo

quo cu ngo tive do me prooeupar corn is:o.



L

F

;

I L'

r

C

r
L

VIII-12

Costa bastante desta nova experiCncia e protcndo faze-la de neve porm cam uns

amigos.

1. Quando eu visitei este bar? ( At

2. 2 costume no Brasil se jantar muito cedo?

3. Os bares brasileiros iguais aos dos Estados Unidos?

4. W. "ju!aa-boxes""nos bares brasileiros?

5. A gorjeta jA incluida na conta?

6. Quando se tem de pagan a conta?

aRAhlaTICAL SYMPSIS

Comnaratives

The comparative is very easily formed in Portuguese:

Superiority: liais + adjective + do que

Example: Pedro 4 mais alto do que Roberto.

Pedro is taller than Robert

Inferiority: Hems + adjective + do quo

Example: Pedro 6 inenos alto do que Roberto

Pedro is(less tall) shorter than Roberto.

Equality: tanto (too) + adjective + quanto

Example: Pedro 6 to alto quanto Roberto.
Pedro is as tall as 7zoberto.

I L_ Tenho tanto dinheiro quanto ele.
I have as much money as he (does).

i r--

1 Irreaular Connaratives

1
L.

____ _____, .______

Adjective Comparative

i' L. Grando maior

,

1 (`_ pequeno' menor

1

bam melhor

mal prior

Example: Pedro 6 maior do que Paulo.

0 livro 6 monor.do-que o pacote.
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Present Prorrressivo

The present progressive is formed by adding the endings ANDO, MO, or MD

to the stein of the verb. E.Imaiples:

C01.17211'.. cam + ANDO = carprana3

BEER BEB + EHDO = bobondo

DaZIIIR DORM + IMO r.: dormindo

..;# ) .P.
C

,.,
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PAM= COMAS

Tomis: Eu gostaria de it comprar alguns presentes para meus pais.

Telma: Voce quer comprar algo tipico da regigo?,

Tomis: Acho que essa 6 a melhor idaa. Vamos entrar numa dessas lojas?

Telma: Ngo, 6 melhor_comprar os presentes na feira. Tudo 6 mats berate li.

Tomis: Este a a'primeira ves que you a uma feira. Parece que aqui eles

venders de tudo.

Telma: Sin. Cada barraca vende algo diferente - vegetais, frutas, carne,

roupas, artesanatos, etc.

TomAs: Por que ngo hi preqos nes mercadorias?

Telma: Voce deve perguntar ao vendedor e antgo pechincharumpouco.

Tomis: Acho que neo sei pechinchar pois nunca fiz isso antes.

Telma: Que tel :este colar de pedra? E tipico do Brasil.

Tanis: Quarto custa, senhor?

Vendedor:Preqo especial pare o senhor. Samente dois cruzeiros novos.

A SHOPPING TOUR

Tomas: I would like to buy some gifts for my parents. -

Telma: Would you like to buy something typical from the region?

Tomis: I guess that is the best idea. Can vg go into one of these stores?

Telma: No, it is better to buy the gifts in the market. Everything is

cheaper-there.

Tomis: This is the first time I've been in a market. They seem to sell

everything here.

Telma: Yes, each section sells something different - vegetables, fruits)

meat, clothes, handicrafts, etc..

Tanis: Ehy are there no prices on the merchandises?

Telma: You must ask the vendor, and then bargain a bit.



f

Tom6s: I am not sure I can bargain since I've never done it before.

Telma: How about his necklace of semi-precious stones? It is typical of Brazil.

4 t Tomge: How much does it cost, sir?
Vendor: I'll give you a special price. Only two Cruzeiros novos.

r

L

L.

r
L.

r

RELATED VOCABULARY

vitrina, bale o, balconista

artigos de artesanato, pulseira, brincos

anal, relOgio, brinco,

artigo, produto,

loja feira, mercado, bijouteria, relojoaria

a fazenda, as seise

pechinchar, pedir abatimento, abater o prep, beret's, caro, o tr8co

o metro, o quilo, o quilOmetro,

COMMON EXPRESSIONS

Dar uma volts (To go for a walk/ride)

Nlo me aborreqa (Don't bother me)

Seil la (How should I know?)

NIo fique nervosa (Don't get excited)

CONVERSATION PRACTICE

Tenho um color de sobra, serve?

Tenho uma pulseira de sobra, serve?

Tenho umas mercadorias de sobra, servem?

Tenho dois cruzeiros de sobra, servem?

Tenho duos garrotes de cadhaga de sobra, servem?

Quanto custa Oste vestido?

Quanto custa este camisa?

Quanto custam astes relOgios?
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VOc5 já comprou os presentes?

Voce j1 co prow o colas de padres?

Wee j6 comprou o anal?

Vocg ji compl-cu os brincos?

Voca já comprou as pulseiras?

0 senhor tem tree° pare dez cruzeiros?

0 senhor tem tree° para vinte cruzeiros?

O senhor tem troco para quinhontos c.rle.:-es?

0 senhor tem tr8co pare cem cruzeiros?

0 senhor tem tr8co para mil cruzetros?

PATTERN PRACTICE

Repetition Exercise

Quem'(6 que) -vai pedir um abatimento?

Quern (4 que) vai ao mercado?

Quern (4 quo) vai ccmprar a gravata?

Quern (4 qua) gosta nate mercado.?

Quern (6 que) trabalhou ontem a noite?.

O que (6 quo) voce" vai dizer?

O que (6 que) n6s vamos fazer?

O que (6 que) voce ache disto?

O que (6 qua) estudamos?

O que (6 quo) 61e disse?

r

Onde (6 que) fica Campinas?

Onde (6 que) posso comprar um anel?

Onde (6 clue) vamos agora ?.

Onde (6 quo) Maria ostuda portugu.ls?

Onde (6 que) voce viu estas coisas?



t
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IX-1:

Como (6 que) voce: vai dizer?

Como (6 que) n6s vmnos 2:1zer?

Como (6 que) 61e disse?

Corso (e que) apresentamos as lic5es?

Como (6 que) 6 6 6dri nome?

Person-UUmber Substitution

NOte to the teacher: drill file following sentences with and without the words in

parenthesis (6 que)

Como (6 que) nos vamos fazer?

elas 9

Francisco

F- Vera e I6da 9 :

L-

o vendedor
r--

os freguases 9

L

C

C

r

rr

L

eu

vocgs

o senhor ... .?

0 que (6 que) elas venderam?

eu 9

Voce"

os rapazes

nos

9

a vendedora ....?

Tombs

vocas

files

9



Onde (6 que) ale vai?

nos

a fregu5sa

o'gargon

eu

elasr

Aida e Dalva

Martins

Joao e Jos6 9
-

Ix-

Quando (6 qua) voce comprou vegetais?

ela 9

.. Togs e Francisco

cru

seu pai 7

. ncis ?

.... ... o vendedor ?

as mogas

ales . ?

Item Substitution

Quando (6 que) voce gostaria de f.azer compras?

comprar o presenbe?

comprar algo tipico?

perguntar ao vendedor?

antmr nesta loja?
4,0

pechinchar um pouco?

comprar mais barato?

( ver uns artigos novos?
;0



1
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Por que e quo) voa 2.1!/4 pechincha?

ve algo diferente?

charm a balconista?

0 que (6 que) ele deseja?

va?

pergunta?

diz?

pede mais?

faz?

compra?

troca?

la?

compra mais 1:rutas?

pergunta o prago?

pede um abatiriento?

troca os cem cruzeiros?

visita outras lojas?

olha nas vitrinas?

Multiple Item Substitution

Com quern voce vai morar?

fazer compras?

ela

sair?

Por que .. 9

n6s ?

. Onde

@les

pechinchar ?

?

Quando



Por que tiles diriam isso?

fariam ....?

o senhoria

voce 9

Para quern 9

n6s ...

as compras?

elan w9

Por que

Example:

Maria faz conpras.

Eu compro as malas novas.

De onde

nos

IX-7

partir?

a primeira vez que ela iria

(estudar)...

quarta s.

voas

(comprar)...

nos

segunda

sexta

Transformation Drill

Quem 6 que faz compras?

Eles pechincharam a manha t8da.

0 dono da casa recebeu as frutas.

Ela comprou as caiisas na loja.

Eu vi as pulsoires.no balcao.,

Eu comprei tudo na folra.

(pagar)



t
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N6s perguntamos o prego ao vendedor.

flous pais goatam muito de vegetais.y

Vera trabalha nesta loja.

Elan viram os brincos nesta vitrina. 4

IX-8

r
Example: 0 frogues comprou este artigo aqui.

Onde (6 quo) o fregues conprou 8ste

artigo?

0 rapaz trabalha no balctO da loja.

NOs todos vamos a feira.

Minha irma conprou a fazenda no mercado.

21es vendem roupas novas naquela barraca.

As moos compraram os colares naquela barraca.

Gostariamos de it ao mercado.

Quero comprar as frutas naquela feira. .

Desejo comprar as pulseiras na relojoaria.

Maria trabalhou numa dessas lojas.

Comprei um metro do fazenda no mercado.

Example: Beatriz nao fez compras. (Por que?) (doente)

Por que Beatriz nao fez compras?

Beatriz nao fez compras porque esti doente.

A

Ele nao foi a feira. (por que?) (cansado)

1163 gostamos do presente. (por que?) (muito feio)

Ines conprou UMA camisa para Tomis. (por que?) (muito

Ines comeu as frutas. (por que?) (com fome)

Nelson bebeu o guarani. (por que?) (coin Ode)

Francisco comprou os presentes. (por que?) (tipicos da regiao)

0 fregues gostou do brinco (por que?) (muito barato)

Eles nto quiseram o relogio. (por que?) (bastante caro)

Eu gostaria de comprarcafi.. (por quo?) (tipico do Brasil)

rapazes gastaram o dinheiro todo. (por que?) (contentes)
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Example: Beatriz nao veio A,aula. (por.que?) (doente)

Por quo Beatriz nao veio a aula?

Beatriz nao veio a aula porque esti doente.

Ele nao estudou a li0o. (por quo?) (cansado)

NOs ngo gostamos da pintura. (par que?) (muito feia)

Ines £oi ao restaurante. (por quo?) (com force)

Nelson bebeu um guarani:. (pqr quo?) (com soda)

Francisco abriiia porta. (por que?) ( com calor)

Eles dancarammuito. (por que?) (contentes)

NOs gostamos muito da cemida..(porque?) (muito boa)

Jot° gosta de Maria. (por quo?) (bonita)

Nos ngo podamos it a reunito., (par que?) (cansados)

Repetition Exercise

(mercado) E um mercadinho bonito.

(barraca) E uma barraquinha amarela.

(presentes) Sao uns presentinhos baratoz.

(relOgio) Slo uns reloginhos tipicos da regito.

(roupa) E uma roupinha bastante nova.

(Joao) Jolozinho vai ao mercado com a mamae.

(Pedro) Pedrinho recebeu uma camisa nova.

tHaria).11ariazinha gosta muito de pechinchar.

(parlos)Carlinhos nao gostou da id6ia.

(loja) E uma lojinha pequenininha.

(maca) Vera 6 umamocinha bonitinha.

( barraca) Paulo tern uma barraquinha engragadinha.

(lugar) E um lugarzinho bonitinho.
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Change to the Diminutive Form

Ex.: Paulo 6 alico. Paulinho 6 meu

Roberto 6 meu amigo.

Pedro nic acompanha.

Maria vai ao mercado.

Joao compra um colar.

Terea sabe o peaco.

Paulo recebe um presente.

Lulfi pechincha corn o vendedor.

Ex.: Comprei. um chapdu bonito. Comprei um chapeuzinho bonitinho.

Recebi um colar bonito.

Tenho um sapato bonito.

Conheco uma loja bonita.

Ela tem um anel bonito.

E uma barraca bonita.

Fez uma camisa bonita.

Double -- Item Substitution

A loja esti bonitinha

0 mercado

0 velhinho.

A pulseira

novinha.

Os brincos

.7engracadinhos.

A vitrina

pequenininha.

amigo.
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Relpetition Exercise - Demonstrative Pronouns

De quern sao estes livros?

De quern sao estas raias?

De quern sgo astes rel6gios?

De quern sgo estas cases?

Esse rapaz nAo a muito intb1igente.

Essa loja ngo di abatimentos.

asses brincos sgo lindos.

Essas fazendas tem cores muito vivas.

Que 6 is so?

Voce' conhece isso?

E isso mesmo?

Como 6 isso?

t-

m )

Quern 6 esta moo.?

Quern 6 6ste rapaz?

Quern 6 esta senhora?

Quern a 6ste senhor?

VocA conhece aqua.) rapaz?

Voc8 conhece aquela senhorita?

Voce" conhece &Naps senhores louros?

Voce conhece aquelas pessoas?

Que 6 aquilo?

Como 6 aquilo?

De quem a aquilo?

De onde vem aquilo?'



Voc6 conhece estas frutas?

vendedores?

ligbes?

balconistas?

lojas?

pedras?

revistas?

mercadorias?

Itcm Substitution

2stes livros sao intcressantes?

rapazes

senhores 9

(W*

brines 9

colares 9

artigos 9

produtos 9

an6is

Este carro nao 6 barato

vestido

.... par de sapatos

colar de pedras

rel6gio .

artigo **

guaran6

anel



Esta camisa a muito bonita.

pulsoira

moca

senhorita

vitrina

fazenda

...ear

meia

IX-13

Double Item Substitution

Quanto custa gste par de sapatos?

pulseira ?

estas ?

colar de pedras?

rele-gios ?

este 9

Voc8 sempre faz compras com gsse rapaz?

gsses ..

senhoras?

moca ?

essas 9

americanos?

empregada ?

44 1.4'. essas 9

gstes

presents ?

9
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Voc3 quor comprar aqu3le colar de pcdras?

pulscira

lquelas ..?

r
aquales

roak,i0 ?

fruta?

aquelas . ?

produto ?

aqu8les .?

fruta ?

Give the tense required

Quern prefere coisas tipicas da regigo?

NOs entramos numa destas lojas.

(futuro)

(condicional)

(perfeito)

'Toed ngo diz nada ao vendedor.

(Altura)

(condicional)

(perfeito)

Eu pep por um pr6co mais especial.

..(futuro)

(futuro)

(condicional)

(perfeito)

(condicional)

(perfeito)



Ele vende algo difercnte.

(futuro).

(condicional)

(perfeito)

Ix-15

Quanto custa senhor?

(futuro)

(condicion:1)

(perfeito)

Change to the neggtive

Ex.: Esta barraca vende, de tudo. Esta barraca ngo vende do tuda.

Os pregos sgo baixos.

8go pracos especiais.

Vamos perguntar ao vendedor.

Vamos olhar aquela vitrina.

Entramos na loja.

Esse presente e tipico do Brasil.
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GUIDED CONTERSATIOR

Tomis, dip a Telma que wed gostaria de it a cidnde fazer compras.

, -

Tomas: Telma eu gostaria de it a cidade fazer compras. 1

Telma, pergunte a Tomas o quo gle quer comprar.

Telma: 0 que voce quer comprar, Tomas?

Tomas, responda que voce quer comprar uns presentes para seus pais.

Tomas: Cuero comprar uns presentes para mous pais.

Telma, pergunte a Tomas quo tipo de presentes.

Telma: Clue tipo de presentes, Tomas?

Tomas, responda que sac) artigos de artesanatos tipicos do Brasil.

Tomas: Sto artigos de artesanatos tipicos do Brasil.

Sra. Machado, pergunte a Telma porque ela ngo leva Tomas a feira.

Sra. Machado: Por que voce nao leva Tomas a feira, Telma.

Telma, responda que voce" acha que 6 uma boa idgia.

Telma: Acho que 6 uma boa idgia.

Sra. Machado, diga quo ha uma feira perto da igreja ao lado.

Sra. Machado: HA uma feira perto da igreja ao lado.

Telma, diga: Vamos, entao, Tomas.

Telma: Vanos, entao, Tomis.

Tomas, pergunte a Telma porque nao hi prgcof r-s nercadorias.

Tomas: For que ngo hA prgccs nas mereadurias, Telma?

Telma, responda quo voce " deve perguntar ao vendedor.

Telma: Vocg dove perguntar ao vendedor.

Toms, exclave: Que coisa engracada. Nunca vi les°.

Tomas: Que coisa engracada. Nunca vi isso.

Telma, responda quo no Brasil 6 assim. Qua gle dove pechinchar um pouco.

Telma: No Brasil 6 assim. Vocol dove pechinchar um pouco.



TRANSLATION EXERCISE

Why don't you go to the market?

My doesn't she buy that necklace?

My don't we. sell those shirts?

Why don't they come tomorrow?

IX-17

Whn is going -to bargain?

Who said that necklace is cheap?

Who had a ring?

Who, has only two cruzeiros?

Men will they go shopping?

When will we ask the clerk?

When are you going to look at the shop windows?

When were they asking for a special price?

NARRATIVE

Tomgs foi a uma loja no Rio de Janeiro a fim de comprar uns presentes para a

sua familia nos Estados Unidos. Como 81e talvez nao f8sse mais voltar A Amhrica

do Sul, Ole gostaria de comprar algo que o fizesse lembrar dos tempos alegres

de sua viagem. No entanto, eis o que aconteceu. Ao passar por um balcgo 81e

viu uma garrafa na qual estava escrito: TATUZINHO. Tomas no se contave.

Perguntou ao vendedor quo era aquilo na garrafa. 0 vendedor ficou surpr8so

pois todos os bons brasill.ros conhecein tatuzinho, claro.

Tongs nao entendeu bem o quo havia na garrafa; no entanto resolveu comprg-la

comp lezibranga. Ao chegar a sua casa, sua familia ficou.surpr8sa ao v-lo

chegar com aquela garrafa. Togs ficou um pouco envergonhado,-pois Ole

realmente nao sabia qual era o conteddo dela. Sua eptgo the explicou

quo tatuzinho era cachaga, isto 6, uma bebida muito forte-quo sOmente possoas

adultas bebem. Tomas, no final da hist6ria nao ficou tao desapontado, pois

logo the veio A mente que 81e levaria o present° para o seu pai mas que tLE

mesmo beberia "o conteddo. Seu pai assim ficaria contente, pois Ole havia se

lembrado dale, e Twigs tambdm estaria muito content°, pois beberia a cachaga.

1. Por que todos os brasileiros conhecem tatuzinho?

2. 0 quo 6 tatuzinho?
3. Por que 81e resolveu levar a cachaca para sou pai?

14. Quern iria beber o conteddo da garrafa no final da hist6ria?

5. Voc6 achy que tatuzinho 6 igual a coca-cola?
6. Qua voc8 prefer°, uma dose do cachaga ou um guarani?

7. Por qud o vendedor ficou surpr3so qualldo Tanis the perguntou

o quo era tatuzinho?'
8. Quern explicou para Tomas o quo era tatuzinho?
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CRAM TATICAL SYNOPSIS

Interror;ative Pronouns

Qum? (who)

Quern a aquola moca?

Quell c quo fala portugu8s?

0 que? (that)

0 que 6 que voc8 quer?

0 quo 6 quo voce fala?

Quando? (when)

QUando 6 quo voce vat?

Quando 81os estudam?

Onde? (there)

Onde esti o livro?

Onde Paulo mora?

Por quo? (thy)

Por que ela est6 comprando est6 camisa?

Por que voce vai pais o Brasil?

The Diminutive

a

1) It is used to denote small things. It is formed by adding ZINHO to the noun.

Examples: animal animalzinho

casa casinha

mesa mesinha.

VOTE: If the noun already has an S or Z sound, add IN'HO or INHA.

Example: casa casinha

2) It is tr.lod to indicate affection. 'Example:

.1
Joaozipho e meu amigo.

!

Ped3.o 6 um bola menino.

3) It is very commonly used among children.
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The Demonstratives

Masc. Fem.

sing. 8ste esta

plural ester estas

Neuter

isto

isso

sing. 8sse essa isso

plural asses asses

sing. . .aquale aquela aquilo

plural aqueles aquelas

USE: Demonstratives are used as adjectives and pronouns as well..

Examples: Este livro (adjective)

VW ter este (pronoun)

ESSE refers to something near the person to whom one addresses.

ti
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Tomas:

X

, NO CORREIO

Acabei de receber tuna carta de minha mAe.

Sra. Machado: Otimo. 0 que ela conta de navo?

Tomas: , Bem...Ela esta reclamando que eu nffo tenho escrito bastante.

Sra. Machado: Por que voce nAo escreve uma carta a ela agora? Depois eu o

Tomas:

Sra. Machado:

Tomas:

Ftncionario:

Tomas:

Ftncionirio:

Tomas:

Funcionario:

Tomas:

Tomas:

Sra. Machado:

Tomas:

Sra. Machado:

Tomas:

Sra. Machado:
Tomas:
Clerk:

Tomas:

Clerk:
Tomas:

Clerk:

Tomas:

levarei ate ao correio.

Onde vendem-se solos?

Vendem-se no Wien ao lado para mala simples e aerea.

Quern mandar esta carta via aarea, por favor.

A tarifa e 3 cruzeiros novos. H4 dez gramas de excess() de peso.

Quanto tempo ela levara para chegar aos'Estados Unidos?

Geralmente leva arca de quatro dies.

Ondeposso deixar a carta?

Pode deixar aqui comigo. Assim a mais facil.

Muito obrigado. At logo.

AT THE POST OFFICE

I just received a letter. from my mother.
onderZU1. that does she have to .say?
Well... She complains that I have not written enough.

thy don't you Write her a letter right nom? Then I'll take

you to the post office.

Where can I buy stamps?
They sell both regular and airmail stamps at the side counter.

I would like to send this letter airmail, please.
It dill cost you 3 new cruzeiros. It's over 10 grams,

How long will it take to get to the United States?
It usually takes about four days.
Uhere may I deposit the envelope?
You may leave it with me. It's easier this way.

Thank you. Good4bye.
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IT VCCUDULARY,

onv!ar

certeiro, agente

co:reio telegram: mensagen, aviso, encomenda

agzea, r:Amples, e::pressa, registrada

mala aerea; nala simples, servico etre°

urgezte, heacao, romulgrio

ser atendido, fazer reclamagffo

-,=ta area

carta simples

carta rac4strada

telegrama urgente

telegrama dirno

telegrama notunao

servigo postal

caixa postal

envelope simples

envelope a4reo

cartao postal

COIVERSATIMI

Quanto tempo

Quanto tempo

Quanto tempo

Quanto tempo

Quanix) tenpo

PRACTICE

leva para

lava para

leva para

leva para

leva para

chegar ao Brasil?

ir ao oorreio?

receber a encomenda?

escrever uma carta?

ser atendido?
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Onde posso comprar solos?

Onde posso par as cartas?

Onde possa levar esta carta adrea?

Onde posso fazer urea reclamagao?

Quanto custard esta carta via adrea?

Quanto custard esta carta simples?

Quanto custard 8ste telegrama urgente?

Quanta custard gste telegrama noturno?

Quanta custard esta earta registrada?

. Person Number Substitution
=,

Acabamos de receber gste telegrama

Eu

O fuheibnirio-

- hes

AmanhS venderei solos de n8vo.

elas

weer

os funciondrios

Rubens

slave,* o carteiro

Cu

os carteiros

.41,4poos VOC8

Aquela senhora

Francisco e Minds

Silvia . .

O meu pai

A familia Machado



r
Raclamei ao agents postal.

r A Sra. Machado

, L,
Paulo e Francisco

r
Os senhores

tai_.

Boatriz

Nos

0 doutor e eu .

Meus filhos

Ela

C

L
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Su tamb6m wInlaria um cartao postal.

A funcion6ria

N6s

Sandra e Maria

Voc8 .

Jose

Vera e eu .

Vocas

Os carteiros

Eu deixo o envelope ao lado dos solos.

As senhoras

0 fiscal

'Wog .

Os brasileiros

Silvia e Sandra

Os carteiros

Eu
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Item Substitution

Clara que sim. Uma carta simples sera nais barata

telegrama

cart5o postal

envelope aSreo

cartes registradas

telegrama urgente

carta aerea .

telegrama diUrno

x-s

lao custaria muito mandar este telearama?

carta?

. . pacotes ?

cartffo postal ?

carta aerea ?

envelopes ?

. .. formulirio ?

presente ?

telegrama urgente?

Um telegrama no levarA muito tempo pars chogar.

cartto postal

carta aerea

ivesente

formulArio

carta simples
.m

pacotes

telegramas

envelopes



(escrevcr)

(levar)

I

(recobor)

( ler )

(enviar)

(deixar)

L. .

x-6

MIntkrianos um cartn postal amlnha.

(mandar)

(comprar) ..

Double Its Substitution'

Por que wee TWO -escreve uma carts agora?

cart5o ....?

eu

telegrama ....?

nos

cang5o

ales

mensagem

Tomis 9

Iremos at ao lado do correio.

balcAo.

Eu

casa.

Ela

Vocas .

jardim

Francisco e eu

bar.



Poderia L:eixar a carta?

Eaas

mensagem?

Nos

formulirios?

Mau pal -

Voces

aviso

9

ce.rt10
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Reclamou que no tenho escrito bastante.

Eaes

comido

Voce

lido

0 meu pai

estudado

0 fbncionArio

falado

Change to the present progressive tense

Ex.: Eu passo Uri taegrania para meus pais. Et esto-,-, passando um taLk;rama para meuc

pais.
Eu recebo o tr8co.

NOs vendemos

Eles mandam cartaspara eta.

Acabamos do ler o aviso.
)

Ele passA -2elo correid.

As mops contnm dinheiro no bale o.

Ele deixa o formulArio na msa.

Acabo de recebor uma monsagem

C fvncion'irio chega ceclo ao corrcio.



Give the ner,ative

Ex.: Voc3
mandou o pacctu? no, eu 1-1!":c mane,ai a vcote,

Ela recebeu.o telegrama?

Etas venderam os solos- ontem?

Voce mandou uma carta Area?

A tarifa foi muito alta?

Foi gen encontrar o correio?

0 agente chegou cedo?

Levou muito tempo pard chegar li?

A
Eles reclamaram muito?

Voce tem escrito bastante?

Etas contaram o dinheiro?

Change the sentences accordintokleemmal

Ex.: Eu chego cedo. (ontem)

Eu cheguei cedo ontem. (amanhA)

Eu chegarei cedo ananhl.

Eu escrevo muitas cartas. (ontem) (amanhS)

Euievo Paulo ao corraio. (ontem) (amanhS)

Voce passes um telegrama diurno.(ontom (amanhd)

Maria envia uma carta simples. (ontem),(amanhl)

MOs mandamos um telegrama urgente. (ontem) (amanhl)

Eles mandarn cartas registradas.(ontem)
(amanhd)

recebo o dinheiro da tarifa. (ontem) (amanhS)

O fiscal reclama o prep da tarifa (ontem) (amanhS)

Os agentes vgo at ao lado do restaurante. (ontem) (amanhS)

O carteiro
leva a carta a sua casa (ontem) (amanhA)



X-9

Give the comparative form

Ex.: 0 agente/amigo/o carteiro

O agente 6 mais amigo do que o carteiro.

O agente 6 tgo amigo quanto o carteiro.

O agente a menos amigo do quo o carteiro.

Telegrama/ripido/carta a4rea

Paulo/inteligente/Pedro

Aviso/importante/mansagam

Carta registrada/carnitelegrama urgente

Cargo postal/pesado/carta simples

O ftncionirio/alto/o carteiro

O balcgo/velhob correio

O formUlario/longo/a carta

O envelope dreo/barato/o envelope simples

Tom6s/estudiosfoAo

Ex.: Este envelope 6 grande.-(aquela revista)

Sate envelope 6 maior do que aquola revista.

Este envelope 6 manor do que aquola revista.

Este revista 6 pequena. (aqua::: livro)

A

Este funcion6rio 6 bom. (8ssa funcionArio)

Maria est& mel. (Luzia)

O correio 6 grande. (igreja)

0 solo 6 pequenc. (envelope).
w;

O meu livro 6 bom. (a revista)

O livro est6 ruim. (aquola novela)

A mensagem est& pequena. (o_aviso)

0 cart5o 6 muito grande (aquola carta)
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IWCTICE EXCISE
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Interrogatives

Maria diz quo osta escrevendo uma carta agcra.

116s receberemos o dinheiro amanha.

,

(0 quo)

(Quando)

4 Mein)

(Auando)

(Quern)

(0 que)

0 carteiro levara as cartas amanha as tress horas.

(Quern)

(Quando)

(0 que),

( A que horas)

Eles irao a sua cases amanha as seta horas.

(Quern)

(Jude)

(A que horas)

(Quando)_.

NOs enviaremos um telegrama a Francisco amanha.

(Quern )

(0 que)

(A quern)

Acabo de recober urea carta de minha mae.

(Quando)

(Quern)

(0 quo)

(Do quern)
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Double Item Subustituticn Possessive Adjectives

0 meu telegrama foi urgente

11111,044 carta

As minhas

cart5es

O nosso cargo postal ainda nEo chegou.

carta

As nossas .

avisos

O nosso

mensagens

A nossa

telegraw

Os flosses

4I )

0 meu

mensagem'

aviso .

Os mews

cartas

Estee o sea passaporte?

carta?

Estas 9

teleEramas?

A

. Este

A

9

visos?

. ?

lojas?

Esta . 9



Nultinle Itcu Substitution

Onde posso doixar a minha carta?

tclecrama?

441:41 no's * 9

o seu

mensagem?

....eles ?

r ?as nossas

aviso ?

vocgs

Com queen

r-
t

r
1_ cartaa?

r-- as suas

L-
i

Transformation Exercise

1
4

Ex.: (da moca) Recebi uma mensagem.

Recebi uma mensagem dela.

(do certeiro)

(dos agentes)

(das professeras)

(do Torras)

(do Francisco e da Beatriz)

'(do funcionflrio)

.(da Sra. Nach'ado)

(do meu irmto) .



r

vijar -(to travel;

Eu nao tenho viajado muito

N6s nao temos viajado muito atimamente.

Lacs nao ten viajado muito Ltimamente.

X13

eceber - (to receive)

Et tenho receb:tdo nuitas cirtas-c-st-a-sa.-7s:na.

'ale tem receAdo muitt,s caltes sen74.1.

gs temos recebido muitas cartas'esta semana.

Eles tgM recebIdo mnitar cam: tas esta semana.

dormit - (to sleep)

O doutor disse que eu nao tenho dormido bastante.

O doutor disse que ele nao tea dormido bastante. I 4-

O doutor disse que nos nao temos dormido bastante.

O doutor disse que ales nao tern dormido bastante.

Person- Number Substitution

Eu tenho enviado tantas cartes illt!_mamente

Ncis

Ay 1 ..;'`

Os funcionirios

Voce

Os carteiros

O agente e eu

Elas

As senhoritas

Ninha irma Telma



L
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rAc ter reccbido muitos cart6es.

76c60

L Sra. Eachado

?edro

'elscn e eu

Os funcionilrios

Eu e o agente

Elas

X-.114

00 tenho dormido nada esta semana

/Ms

Ela

Tomis,e Francisco-77.-;

0 agente

A eaposa dele

Voces

Elas

Dalva

Item- Substitution

Paulo ainda n5o tinha aberto o correio.

'a carta.

o envelope.

..... as portas.

a loja.

o

Os carros

o livro.

as malas.

7_1
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Minha mae r.clama que nao tenho escrito muito,

falado ..... ..-

doTnido

estudado .

viajedo

lido gIA

+rabalhado

comido

bebido

Change into the negative

Ele tem dito a verdade.

Nos temos feito muitos formularios.

Tomas tem vindo t8das as semanas.

Voce tem visto Beatriz *bltimamente.

NOs temos escrito muito.

Eles tem feito muitas coisas.

Maria tem ganho muito dinheiro.

Rubens tem pago pelo carro.

Ka tem escrito para Francisco.

0 professor tem ensinado muitos verbos.

GUIDED COATIRSATION

Tomas, diga a Sra. Machado que voce acabou de receber uma carta de sua eta,

Sra. Machado, pergunte o que ela conta de n8vo4

Tomas, diga que ela est6 reclamando que voce nao tem escrito bastante.

Sra. Machado, pergunte por que ele nao escreve uma carta para ela agora.

Tomas, pergunte onde vender- -se selos,

Sra. Machado, responda que vendem-se taw bale() ao lado

para malas simples e aireas.



Funcion!.rio, respenda que a tar fa 6 cruze5xos novoa

qua ha dcz gramas em excess°.

Toes, pergunte quanto tempo.ela levara pa- .'ca.. chc.Ea r aos 7..,tados Unides

Funcionario, respenda que geralmente leva cvatro dias.
p

Tomis, pergUnte onde'pode doixar a carte.

Funcion6rio, responda que pode doixar aqui cos voce.

Tomfts, digs que muito obrigado e ate logo.

TRANSLATIOH EXERCISE

How_long does it take to go to the post office?

How long does it take to uritea letter?

How leng will it take to get there?

How long mill it take to understand Portuguese?

She complains I haven't written enough.

They complain I haven't eaten enough.

He complains I haven't talked enough.

We complain they haven't read enough.

This way is bftter;.(It is better this way)

This way is easier. (It is easier this way)

This uay is harder. (It is harder this vay)

)

This way is simpler. (It is simpler this way)
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Wi.2RATIVE

rccebet' tr"a carta 2o nosso e ole nos contou 6timas noticias.

21e, res6a carba, reclama q n5s nao temos escrito bastante. Desta mamira, eu
vu i:cr-i uma cartInha agora 0 pedir-lhe desculpas por no ter escrito mais.

Quero di3er.11-e que czidamos todcs muito ocupados e que mal toms tempo oara ir
ao colsmio a am 6e zdi. xtac. Gate ldvamos vinte ninutos para che-
gar 3.

Outro grandc nrobley.a sao os orlgos das tarifas que geraImente so muito caras.
Quz.aollcs:. inoctezi.11.2o clue dec-_ljarns enviar, temos qua pager um praco exorbitante

7
se La um cuilozinho em e=esso.

Quern nos escrevau uma carte?

2. 0 que ele reclamou nesta carta?

3. Po' que n6s no temos tempo de it ao correio?

4. Qua]. 6 o outro grande problema?

GRAHMATICAL SYNOPS:3

The perfect indicative indicates an action that is linked to the present.

Ex.: Paulo tern escrito muitos telegramas.

Beatriz tem praticad' bastante.

Eu no tenho visto voc5 tltimamente,

hes ti ido A escola.

}


