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ThiS s4hstuctor' Ik, antlaI acconPanieo the studet text FSI Portuguese

, .

:

.

Fpreword
* d t9' , .

Programmatic Course. It serves two purposes:
4

' .
1. It offers the Ieacher suggestions on how to use the student:text.

These suggestions acre found inae early pages of the manual.

2. It provides a convenient guide to the recorded portions of the

student 'text. The guidezatains a script for all of the

Portuguese which has been recorded and which does not already

appear in print in the student text. The guide makes up the bulk

of this manual.

,

iii

-

(



PORTUGUESE

A Word to,the Teacher

The Programmatic Portuguese materials are designed for self- 4
,

6-study. It is intended,, however, that students have frequent mdet-
,

. ings with a teacher, either individually or in small groups. These

meetings may be thought of as ''check -out' sessions,/since they give

the teacher an opportunity to check out how well tie student is

learning. They may alsa be called ',display' ses/lons, 4encthey/give.thestudent'anopportunitytodisplaytothe teadher what he

has learned. ,,

,

Your role as a teadher in these check-out/display, sesaibns is

erent from what it is in most lang age classrooms. You do not

'teach' in the usual sense, of the wo . Ingpead, you review wit

the student the material he has al ady prepared before domin to .

class. Presentation of new material, explanations of gram and'

pronunciation, and the routine 'drilling usually associate with

language learning are all do, e via the book and the acc panying:.

topes. Your responsibililes are to verifythat the u4ftt knows

well what.he has.been exposed to and then to thoroughly practice'

it with him. As you get to know the materials be er you will see

that the natural imagination and inventiveness f a gdod language

teacher are important ingredients in the chec -out procedure.'

How To Use These Materi
'

There is no one bestway,for a ,echer to hOndle these

materials. HoweverT-the procedures/outlined below are strongly

redommended. They have been used Successfully by-Portuguese in-

structors at the Foreign Servic/ Institute. They ore based on .

similar proven procedures first developed for use in theVSI

Spanish Programmatic Course/ , /,

J

Ad you. work-with thd4 materials an4 as yoU stIld9 th 'ese pro-

cedures, keep in mind that students will continue to differ con-
/ ,

siderably in their 1/plguis,tid abilities. This course of study

'4-
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does not change that. You can expect, therefore, that some stu-

dents wial present themselves to you less well prepared than cthers.

And you can,expect that all...students, even the best, will falter' at

times. You will need to.remain flexible in order to accommodate to

these differences, particuLgrly if your check-out sessions are with .

,groups and nbt individuals. r

Know the materials. Know what-is in the'book and on the tapes.

.Be particularly sure that you know which grammatical. points are

being taught, and how they. are being taught. The first time you

use these materials it is advisable to go through each Unit.in

its entirety, as if you were a student yourself, in order to be-'.

'come thoroUghly familiar with th? -_untent and in order to know

exactly what the student has been exposed to. Notice how you" can

conveniently refer to the tecording guide for all of the recorded

. material that dogs not appear imprint in the student text. Be

prepared, And proceed smoothly from one activity to another in

.your check-outs.

Check -oft Suggestions

At, the beginning of each check-out session

Find out how far the stilderMs) have gone and make a note of
4

-it. You will normally not want'to go beyond this point in
.

your -check -out.

e) .Warm the studenthsup to the occasion by going over with them

some recent material that they already know well and feel

comfortable with. Two or three c2 the dialogs that they have

most recently learned.are usually -a good choice. Let the

students.repeat these dialogs after you'i'n chorus. Repetition'

o£ familiar materials helps to remove the students' inhibitions;
o

ti

it builds their self- assurance and puts them in a more confi-
s

dent mood to N.splay the 'new' material that they have pre-

pared fbr you since the last check-out.

e,



, PORTUGUESE.

After the initial warm-up, proceed with the check -out of new

material. Items to be checked:

1. Dialogs

Suggested steps:

(1) Choral repetition of all sentences.

(2) Individual, repetition of all sentences.

(3) Role playing. Students .(and teacher) take roles.

(4) Conversation and questi9ns and anawersbased on dialog

material.

Helpful hints:

(a) ' Prompt students when necessary. Don't allow long.delays

. or periods of silence. If the student has forgotten qn

item, give. it to him, almost immediately: Don't wait.

(b) Correct pronunciation'.

(c) With regard to, step (4), stimulate conversation by ask-

ing questions or by letting students ask questions; make

comments; relate dialog items to students' own lives and

interests, etc. In this step your inventiveness and in-

genuity come into play. Sometimes it is helpful to intro-

duce a few new vocabulary items,. but do so judiciously

and spaiinglry, always bearing in mind the appropriateness

of the vocabulary you select and, the capacity of the

students to absorb it.

2. New grammatical points

In units 2 through 16 the new grammar is practiced in the

Grammatical Observations and Practice Section following the dialog.

The student is often exposed to it earlier, however; in the Pre-

paration section yhicll comes just before the dialog.

' jn'units 17 through 24 the new grammar is introduced and

- practiced in the programmed section preceding-the dialog.

8

L\
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1

Before the .heck -out you should:

a. Know what the grammar point is.and how it has 13eencepret. 4l
seated. .

b. Study the practices. There are 2 general type6., In one

type the student learns new material and/or nbw,fOimsib
i ..°

repeating after the voice on the tape. In die other type, .

.../-

the student does not, repeat, but he does resporwl in some

other'way, frequently by answering questions or by tpans-

lating from English to Portuguese. These two general
P

types of practices are not labelled differently in the

text but they are easily recognizable.

During the check-out yoNhould:

a. Warm up the student on the new grammatical point by having

him repeat a number of appropriate examples. ,You can get

these examples from among the practices,of the'first ttr,

those in which the -student has been asked to repeat.* In ;

some cases you can get examples from the programmed frames.
r

Your purpose is to get the student 'tuned in'.

b. Proceed to the other type of practice, the type where the

student has been asked to respond in some way-other.than

by repeating. Review with the student as many of ;thee

practices as you need to in order tobe sure that he has

the grammatical point under reasonable 46ntrol. You will

rarely have to do them all. In many cases spot-checking

will l be 'sufficient.

Vary the practices to add interest.c.

do Always feel free to apply th4 practices to real life

whenever possible.

0
3. Comprehension

Comprehension exercises apper in most units. The student

will have already listened to these sentences on the tape. You /

should ask him the numbers of any sentences that he has had trouble ,



.. \5'. , Expansion xercises' Units 17-24 '--,,
.

These are often ,a type of grammatical practice. Where mere

,
. repetition is involved, warm the students up by repeating several'\ 3 ' Y

of the tems. -Where_ the students ,rroist respond in some, way, _go
. -

i
over the practices with the students until you are satisfied t1-4t

..,
0

. - - ,
" they can handle them.

,. .2
.

General, Comments
-

',1. ,Unit 1 basnothing fo''''''you to check out. However, you soould .

becomebecome famifiar with it by listening to it do the tape As you

li z
11....s.

f011o1.4. arong 3,31 the. Student book.
. 4

2. 'Unit 25 is. a review. StUdentA should be checked, $t on it.
. o ..

PORTUGUESE
...A

A

understanding and then help him .with those sentences.

the Comprehension sentences are conveniently included

Instructor's Manual..) ,It is also a good idea to check
0,

standiig of several sentences that -he lays,, he bas .had no problem

°
(Remember,

in this

his 'under-

with just to be sime!.
4, .

.4. .:1,P6iidaiions

These. exercises came at the -end of rest units and, are a good

review of.he,unit. In many cases they are translation exercises.

In some ases. they are brief ;2- or 3-line, exchanges which you can

practice with/your student's and which can serve is models for you

to twyeof -
,s

' 3. You should feel fre'e-tp-seview anything atany ti e.

. 4, The check-outs will necessarily be very short at first. In

unit. ,/for example, you can do little more than check out

. _the 'dialog and ask a few simple questions based on it. The

check-out.3 will be longer as the students acejuitemo're' Portu-

-J
guese. -Ideally they should always be at least long enough to

ewer what the student has prepared since the last check-out.

.
5._. The frequency of;check-outs will depend on individual circum-

4
stances, but generally it is preferable that not more than

2 hours of self-study elapse, between check-outs.

0

A 4
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6. Small and homogeneous groups greatly facilitate the Check-
.

out procedures. If one student has prepared a bit more or
r n

bit lei's than the rest, all. can still be checked out.togeth'er

on the portion they have all prepared. \If the gap widens too

much, however, new groups may have to be form@d.

7. You are always free to practice with the students what they

- already know anp to help them adapt-it to t e- real world and'

their own interests'and experience. Be reful, houlAver,.. to

-limit the amount, of new vocabulary t you introduCe.

8. ,many instructors have found it expedient.to mark in this gUide
.

and in their own copies of the student bock those portions of
., . ,,,, .. Ti

each that they wish to use in:their check-outs.

.

ti

4

0
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recording
symbols which

\I./7

. - ,

,
-/i/ 'represents the ch sound Of English

tia , as 'said Ihy<many Brazilians. .

.

- ...t
represents the sound of English judge,
die, as said by:*hy Brazilians.

- .
..***ci o -

represents the Vowel sound of English cat, bat,, pat, etc.
.

PORTIIGU,ESE

eI

I
-

guide that f9llows contains several letters
may -need'clarification.

4

-

or

church, or ofiPortucuese

.
*:

or- .of" Portuguese

Q.

.
.. . . .

:/* epres i
ents 'a. sound s'imixar to

,d, illn, sun, etc.
c .

. 4( ,-
_.

i'',"?. 'i''''
-,3./.. 1.1nderlined, means an 15 t"'sound

. , .

,.. ,...,0

the ' uh' -type sound' in English

. :
unaerlfnea

r

underlin

Or

.
is heard on the tape.,

means an n sound

meahs,a d sound is

is heard on the tape..

heard

. .
-I

.-.
tape.on tHe

fis

means the ,E sound is pronounced with 'a puff of air (normll
Tor English words belinning with 2). -/

- .

tt.i r--
o

, .
1....

Ir.. t .
..,n f

I .1L .
i

.f A craimlak pppearing in p,arentheSes after an "ifem-the- nimber of .times the, it.qm ,i6 heard on the taexample it is beard,two trines.
. t

'-' '-- . - '. -
. - .... .

,. 1

st-

.-:,

, V

, - -

indicatet4-1
Re 7. in this

17,

"(2 DoE's precedingth number in parentheses indicate that .

. space is pn t e tape -for repetition.
,

.

, "

IX'

.
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1. om (2 )

2. om )

3.440 (2)
:- .

4. om/o om/o'c r
/

4, .
5.- . glom_ o/om

.

'6. - - ,

7.

8! tom (2)

9. o (2)

10. om (2)

11.. om (2)
4r.
12 . .o )

PORTUGUESE

RECORDING GUIDE

.4.

UNIT 1 .

I'

.14

13- bom (2)
. -

14. born -(2 )

15. bo (2)
;)

16. born/bo bom/bo
:
17. bo (2)

5

." 18.- (born (2)
,

19. born (2.)

B .

26,e 'sort (2)

, '21. horn (2) .

.22 so (2)
3, 'Warn (2)

1,1

1.

dor

1 2 .

. .

.
/

,>

Os

1



PORTUGUESE

dcm (2)

217,. dom (2)

,dom do dom/do

27. dom (2)

L. bom
bo
dom

4, do
so

6. som
7. bom

dom
9. do

10. som
11. bo
12.. som

2b. iM (2)-

29. sim (a)

30. vim (2)

31. simise sim/se

32. sim/se sim/se

33. sim .

34. sim (3)

35. sim/se/sim

36. vim (2)

vi (2)

38. vi/vim

13

TEST A.

1.2



K

't

.

1 'sim
2. :se.1%

3 :sin(
4. yip

me
6.

mim
8. SiP
9 se

10. 'vim
11. vi
12. ' vim

B9. a C2)

4o. a (2) ..

42. sa (2)

'sa/sa sa/sa

1L4 da /da da/da

45. da /da

46 da/da da/dA
1

47. sa/sA/sa

.48. dA/da/da

49 ,da /di /da

1. ba
2. ba
3 sa
4 da
5. dA
6 ma

. r

PORTUGUESE .

TEST B.

11

.3

TEST C.

1.3

5,

.
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/ ma
8. sa

19.

d10.

ma
a

11. ba
12. sa

50. a (2)
51. sa (2)

ma- (2)

53. ya (2)

54 ma/me ma /me

a va/ve va/ve

56. ma/me ma/me

57. ve/va

58. se /se /sa

59. me/ma/ma

60. me/ma/me

1. ye
2. ya
.3. ,,,se
4. sa

ye
6. me
7. ma
8. ya
9. ye

(

10.
11. ma'

12. e

44".

TEST. D:

I 5
1, It

O

1 \



WY

61. um (24

62. 'turn (2)

f urn (2)

(2).
,

65. ,.11m/u um/u
r

/*
. 66. urn /u urn /u

. -:
.

67. urn : (2) -i2'
.

ii 72: MU/MUM/MU
l'

PORTUGUESE

:

13

i
o

.

. 68. u (2)
sv

4 . ' l, ,

69. , fu (2) ,

.
,

,,,
. f um (2 ) 41 .

°
/

71. turn (2. ) ,c.
e V

0

v
I

.73. _tum/tum/tu

74. um/u/u

'1. urn
2. ti"
3. f

tun
mun

T. urn
. sun. psu

fu
1.1 . 'mu'

. mun

O

TEST E.

,

I

1 E)
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RECORDING GUIDE

UNIT 2

1. born (2)
titil2. born (2)

3. 1Dpm (2 ) k12)

11.

bom/bom (,`.2k)

6.

7.

8.

born (2)

born (2 )

bom/bom (2)'`

9. born /barn (2 )
;

10. boinjbpn

11. bom/bom

12.. bbin 0.? . (2 )

13. bom (1) bor n . (2)

111. ,born (1)

diva )

bom. )

16. di a (..).)

17. dia (2)
v s

r .

(
v

19.
4.

(2) ,0
. =

20. La ) (4) ) ,

,21. 6... ("'i)
v

2? . bomd is (,) ) bomi a . . i( )

1

a

2

-r

r ' .. ,.

(4 4 -;
,t

4.

J.
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I
23.

24.

)

-;

2?.

30. '1...

31.

32.

33.

34.

' l V 4.T

- 36 .'

37.

38.

..

40.

41.

boroia.., (3)
; ..

OnXe (2)
i ,

se

onde (2) . ,

N

.
4e4onde (2)

one (2)- on&... .(2)

onde... (2)

moo... (2) .

.5
(2)

(2) e .5

.

mooi... (2) 5. ..

(speeded up) mui... (2)

mui... (2),
..

S t ,,
Mai- (2) ',Mai.... (21

I'

IllUi. . . . ,(3) 1 .
.-

-to... (3)

Muito...
- .1

(2)

.

mitit'o,. ( 1). ro.uito... (3)

muito... (2)

(English) bay. (?) bay.`.

',.

't'

.'.

.r4

,

,

4

.1)

..

.

.

0--

,.

.

5

4

A

8 ;

t

.:

4

, bay/bem

43. bay/bem (2)

44. bemibein (2)
4,

.
bem (.!) N-

46.

47. ben (2)

A8. _ _ -

4

J
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49. bem/bem (2)

50. bem7ben

51.. bem/ben (2)

52. bem/bem (2 )

53. bem

5..oberl/ben

55.

56.

bem/berjberijberri

(English) bay. . (2)

57. bem (1)

58. 'bem .. (3) ,

59. muito 1) muito. . (3)

60. muito, bem (3)

61. muito bem (1) muito (3)

62. muito bem.. (3)

63. sae ntows (2 )

64. Sintos (2 );

6T,,. See ntows/Santos (2 )
. -

66. See ntows/Santos (2 )

67. See ntows (2 )

68. Santos (2 )

69. Sa (2) sa... (2.)

70. Santos (1) Santos... (3)

71. 'Santos... (2 )

72. voce (2)

73. ,s'ay/ce "(2 )

2.3
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say/ca. k2)

75. ce.Aay (2)

76. voce (1) voce..9. (3)

4

a

ft

9

4 2.4
,

elsr

.9

'iv

a

,

9

'4
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1

Step Pronunciation
.

Dialog

'Repeat everything you hear the way you hear it. .(Use a normal-
slow speed.),

. q

a) bom (2) di-(2) bom dia (3) Bom dia; (3)

co.42) -mo (2) como (2) vai (2) Como vas? X3).

Bom dia! (1) CoMo vai? (1) Bom dia! Como vai? (3)

b) mui-(2)
.

(2) 'muito (2). bem (2) Muito bem.(3I
'e (2) voce?(2) e voce?(2) bem (1) bem, e voce.? (2)

muito (1) Muito bem, e voce? (3)

c) mais (2) mais ou (2) menos (2) Mais ou menos (3)
o

,

a) BOm dia! Como vai? (2$'. Muito bem, e voce? (2) ,Mais ou.
menos (2)

4

on.-(2) -de (2) onde (3): -sta (2) onde est8 (3)
.San-:(2) "'ob San-(2) -tos (2) o Santos (3) esta o
Santos (3) Onde esta o,Sants? (3) '

f) ca-(2) -sa (2) casa (2) em\p) em casa (3) . ester (2)

Ester em casa (3)
\.

Step 2: Fluency (Use normal, but*not fast, speed).

Bom dia! Como vai? (3). Muito bem, e voce? (3) Mais ou menos'(3)
Onde esta o Santos? (3) Ester em casa. (3)

21
2.5
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. .

Ste A 3 Participation
.

Participation A. S.
:1.

t f '' AN. Bom dial. Como vai? A

.. ,.. .4
4 , ., .

P 1 B. B. M , eM ,

. 4 $

f ts
5 A. Mais ou menos. ,

. 4..,
k.

B. 0 . ? .

S 1

A. ntoti em
.

casa.
. - ce

,

.,
.,,,

Participation B.
( .

44 .i.

a s
,.. s A. B ! C ?

. ..

B. Muito bem, e voce?

A. M

B. Onde est& o cantos?

A. E

2 2

1.1

V
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A

RECORDING,GUIDE

UNIT 3

1. sim (2)

2. se (2)

3. sim/se (2)

4. sim (a)

5. sim/se (.?) .

6. se /sim 1,!).

'7. sim (1) sim... e)
.

8. sim.,.

sim (2)

10. sim /sim .(d)

11. sim/sim (2)

12. sim (2)

sim (2)

.14. sim (1) sim (3)

cinco ((!)

16. cinco (1) cinco... (')

17. A (!)

18. 511A (,)

19. quando (

-a 20. quan (4)

el. - - - '
22. quan / quA (!,)-

23
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, / .
23. gizan u (2)

24. 'gut / quan (?),
2 5. qua, ( ?)

26. qua (1) q Z... (2)

27. 'quariD (11 ) quane.o... (3)

.15.a

2 ,pt a ()
Pa. /P' a (2)

Pt; (,')"..1.

34.

o ( s) "

pc) /130 o (2)

.pa/p1 a (2)

2,6. pa
7

7. ;pi a ( ).

111,P (=)

.pa ( )

poip' o ( )

o /pc ( ).

. o./pc ( )

:4 .

poipi.o..

a. pc...
1). p6...
c. pa...

cd. ..po...

11.

ti

Jr

0,

r.

21

te.

).

. .

(')
(')
(1) (1)
(1) pa... /11

0

2 4

C'

0
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47. a:t p h... (2)

po... (2)

A c. pa... (1) po... (1)

d. po... (1) . pa... (1)

48. a (2) tea... (2)

49 u (2) (2)

'au (2) au.... (2)

51.- au (1) au... (3)

52. pau (1) pau... (3)

paulo (2)

paulo (1) pau16,.. (3)

55. pauro... (3)

56. festa (2)
4

D
57. festa (2)

fees (1) ''fess... (3)

59, fess (1) fess... (3)

60. festa (1) testa..- (3)

'61. a. fdsta (1) festa... (2)

' b.. fess (1) fess... (2)

c. fe (1) fe... (2)

d: e (1).' e... (2)

.62. e (2) .

r a. festa... (2)

b. fess... (2).

C. fg.t. (2) 40;

d. e...

r,t)
3.3

\._

7

I

.4
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64. e... (3).

65. hoje (2).

'61-:.-.5Adje (2)

67. -

68. hoje/hodje(2)

69. hodje hoje hodje0

70. hodje hoje hodje

71. hoje (1) hoje.... (3)

72. -

hodje

hoje

Dialog

Step 1: Pronunciation

",
.6. Paulo (2) -au- (2). Pau- (2)

.0 c
7. Muito bem, e voce? )

%)) ,A13, aulo omd;*.a i voce:? (3)

.

. /

.

01

-lo- (2) P4u1c (3) aro (2) . A18, Paulo (3)

Como vai voce (

8. Paulo (2) Muito bem, Paulo (%) fess (2)

festat, (2) a festa (2) é (2) é a fiesta (2)

quando (2) quando é (2) quando a festa? (3)

Muito bem, Paulo. Quando é a fpsta? (3),,

A

9. Hoje (3)

'10. Hoje?! (3)

11. cin- (2) cinco (2) Ns cinco (2) 8, Ns cinco. (3)

3.4

2(;
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Step 2. Fluency

Ala, Paulo. Como vai voce?

Muito bem, e voce? (3)

Muito bem, Paulo. 'Quando e a festa?

Hoje. (3)

Hoje?! (3)
E, as cinco. (3).

e

Step 3. Participation

(3)

(3)

Participation A. 0 1/4

You are to play the role of 9'eu19. The instructor's voice or

the tape will begin by aying !Hi, baulo! How're, you
/
aoing?.1.

A162 Paulo. Como-vai voce?

M . , e*

Mdito bem, Paulo. Quando é a festa?

t

H

Hoje?!

\o, E.

ro

Participation B.

You are to begin by saying 'Hi, Paulo. How're you doing?'

A C.

Muito bem, e voce?

m

Hoje.

H 9''

8, h'e cinco.

Q

.

3.
JI

7

E
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Practice 1.

Al. ester

Onde ester
'

3. Onde ester d Santos? t

4. Onde osta Paulo?

5. Paulo ester em casa.

6. paulo ester em case, e o Santos?

7, 0 Santos ester em

R, Paulo ester em casa?

Practice

1. e

c?. Quando 6? 4
.,"

3.' Quando 6 a festa?

-is 4.A festa 6 hoje.

, kAfesta 6 as cinco.

f. A festa 6 hoi!e,ts cibCo.

7. Ore 6 a festa':

A fester e em casa,

.A festa 6 em Washington.
4

Variations

1. A18

7:'Al8, Paulo.

A18, Paulo.. Como vai9

L. Ond6 ester o Santos?

O'Santos ester em casa.

6. Onde ester Paulo?

Paulo ester em casa.

8.- _Paulo ester em casa?

0 Santos ester em casa?

2R ;

9

25_
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10. Onde é a festa, Paulo?

11. Quando é a festa, Paulo?

12. A festa a hOje.

13. Hoje?! 4

14. E. Hoje.

15. A festa a s cinco.

16. As ctnco?!

17. E. As cinco.

18. A festa a hoje 4s cinco.

19. Hoje 4s cinco?!

20. E. Hoje, cinco.

21. A festa a em casa.

Em casa?:

23. E. Em casa.

29 3.7



Preparat ion

1. conhece 0),

2. co- (2)

-nhe- (2)

-ce (2)

conhece (2)

3. co (1) co.

4.

-iVA

U11T GUESE

RECOADING4iUI DE

WIT it .

Dialog Revi.ew.

cognac (1) cognac...(3)

sr' 27

6. conhe- (l)' conhe-...(3)

7. conhe...(3)

8. conhece (1) conhece....(3)

9. voce conhece (1) voce conhece...(3)

10. essa (1) essa...(3)

11. moca (1) moca...(3)

12'; essa moca (1) essa moca... (3)

13. voce conhece...(12)

14. essa moca..:(,J)

Voce conhece essa moga" (4)
'

Voce c-nhece essa moca...(3)

V. Voce conhece essa moca? (1)

Vote conhece essa moca?...(3)
z

17. (Same as 1 )

conheco (,!)

1'). a. conhece

b. conheqo (.e)

conheco (?)

-1. conhe- (;)

conhe- (1; conhe-.(";)

conheco (1) conheco...(3)

":44. conheq8, sim (.!)

4.1

;3 0
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of

conheco, sim (1) Conheco, sim...(2)

64 Conhecoi. sim...(3)

27. Silva (2)

28. miwk, siwk .(2)

29. miwk, siwk, silva (2)

30. Silva (2) [1 English 1.']

31. ' Silva Silva (2)

32- milk. . (1) silk... (1) Sil-...(1) .1)
milk...(1) Sil-...(1) Silva. .,(1)

33. Silva (1) Silva...(1)

34. a. Vil- (1) Vil...(2)

b. Vilma (1) Vilma...(2)

35. SenhoeSilva (2)

3'. a. se .(1) se...(?)

b. nhor (1) nhor...(2)

37. senhor (1) senhor...(3)

Senhdr Silva (1.)- Senhor silva...(31

filha (?)

4u. filha- (1 filhd...(3)

41, a filha (l) a filha...(,?)

4.e, a filha do (1) a filha do..k(?)

43. a filha do Sr. Silva (1)

a filha do Sr. Silva...(3)

114. 6...(2)

ela. (1) ela...(3,

4C. ela 6 (1) ela 6...(;)

47. Ela 6 a filha dc) Sr. Silva. (1)

Ela 6 a filha do Sr. Silva...(3)

48. Qtial? ()
49. Qual? (1) Qual?...(?

t!). Qual?- (2)

delas (2)

.0

31
4.2

4
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52. delas (1) delas...(3)

53. Qual delas? (1) Qual delas ?...(3)

54. mOcg....(2)

55. a moga (1) a moca...(2)

56. a moca que (1) a.moca gue..:.(2)

57. a. a moca que (2 )

b. a que (20

a\ a moga'-que (1) , a moca que...(3)

b. a que (1), a que...(3)

59. clancando (2)

60. danFa (1) danca...(2)

61. dahcando,(4) .dancando..,..(3)

62. eit&...(3) st

63. est& dancando (1) est& dancando...(3)

64. a que...(2)

65. A que est& dancando (1)

A que est& dancando.-..(3)

66. com (2)

67. bom (1) bom...(2)

com (1) com.-.(2)

68. Jose (2)

69. Jose (1) Jose...(3)

70. -se (1) se...(3)

71. Jose...(3)

/ 72. com Jose (1) com Jose...(3)

73. est& dangando com Jose (1)

est& dancando com,Jose...(3)

74. A que...(2)

75. A que este' dancando .com Jose (1)

A que estS dancando com Jose...(3)

4.3

04
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Dialog

Step 1. Pronunciation
e

.

12. fes'-'(2) testa (2). na festa (3)

13e mbqa (2) essa moqa (2) conhe- (2) conhece (2)

conhece essa (2) conhece essa moqa (2) voce conhece

.essa mica (2) Voce, conhece essalmoqa, Paulo? (3)

0

14. ,qual (2) delas (2) .Qual delas2 (3)

15. (2) Jose (2) com Jose (2) danqando (2)

esteldanqando (2) 'est& -danqando com Jose (2) a que (2)

a que estfi (2) A qua estfi danqando com Jose. (3) 1

16. conhe- (2) conheqo (2) sim (2) Conheqo, sim. (.3)

,17. Sil- (2) Silva (2) senhor (2) do senhor (2)

do senhor Silva (3) a filha (2) é a filha (2)

é a filha-do senhor (2) é a filha do senhor Silva (2)

Ela (2) Ela é a filha do senhOr Silva. (3)

Step2. Fluency

Na festa. (2)

Voce conhece essa moqa, Paulo? (2)'

Qual delas? (2)

A que estfi dangando com Jose. (2)

Conheqo, rim. (2)

Ela é a filha do senhor Silva. (2)

. . Step 3. Participation

Participation A.

Voce.conhece essa moqa, Paulo?

?

A que estfi dapqando com Jose.

C . E

fl 4.4

4.
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Participation B.

V 2

Qual-delas?

A

Conhego, sim. Ela é a Bina do senhor Silva.

GrtammaticaPObservations'and Practice

Part I

Practice 1.

.1. Voce conhece?

,2. voce conhece essa moqa?

J. Voce conhece Paulo?

4. Voce conhece-JoSe?

5. Voce conhece a filha?

6. Voce conhece a filha do Jose?

.Practice

1. Ela é a filha do Senhor

2. Ela é a filha do Jose.

3. Ela é a filha do Paulo.

1. Ela e a filha-do Santos.

Practice 3.

1. Conhego, sim.

Conbego, sim. Ela é a filha do Joe.

COnheqo, sim. Ela é a filha do Paulo.

Conheqo, sim. Ela é a filha do Santos.

Practice 4.

1. Esta dangando.

,. A ..oqd esta dancando.

fo. A moqa esta lancando coin Jose.

.4. A moca que estadanando com Jose.

r. A que esta dangando.
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6. A, que estfi dancando comTos6.

7. Ela 6

8. Ela 6 a moca

9. Ela 6 a moca que estfi dincando com Jose.

10. Ela 6 a que estfi dancando tom Jose.

11.. Voce conhece?

12. Vo0-cOnhece a moca que estfi dancando com Jose?

13. Voce conhece a clie estfi dancando com Jose?

Practice 5.

1. Ela estfi com Jose.

Almoca estfi com Jose..

3. A mocA que esta com Jose.

4. A que estfi com Jose.

5. A cue estfi com Jos6'6 a filha do Senhor Silv.

6. Essa mocA

7. Essa Lora que estfi com Jose 6 a filha do Senhor Silva.

Brief Exchanges

1. Q. Quando 6 a festa?

A.% A festa 6 hoje; as cinco.

2. Q. Onde stfi Paulo? ,

A. Paulo estfi na festa.

3 Q. Onde estfi Jose?

A. Jose estfi dancando com a filha do Senhor Silva.

4. Q. Oride esta a filha do Senhor Silva?

A. Estfifla festa.

A. Estfi dancando ,com 'Jose.

5: Q. Qua/ de/as?

A. Essa moca. A que esta dancando com Jose.

t? t) 4.6

1
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"6. Q. Qual delas?
. . ,

A. Essa.moca. .A que este com Paulo. I

. .

7, 0; Voce conhece PaulO?

A. Conheqo, sim. /

8. Q. Onde este Paulo?

A. Paulo este em cash com Jose.

t

Q

9. %Q. Voce conhece:a filha do Senhor Silva?

A. Conheco, sim.

A.' Ela é a clue este dancandorcom Josa.

---sit4L,

I

4

:3 8

it. 7

.

4.
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A
RECORDING GUIDE 1

Unit 5

Dialog Review: (Review of two previous dialogs)

Preparation:

1. simfse (2)

0 2. bem/bem (2).

3. boM/bom ..(2)

4, mooi.yto/muito (2)

5. a. bem (1) bem...(2)

-b. .sim (1) sim...(2)

c. bom (1) bomw..(2)

d. muito (1) muito...(2)

a. casa...(2)

b. moq4...(2)

c. festa...N
U,

e. menos...(!)

f. quando...(2)

g. hoje...(!)

7.

I MOP

8. h. delas...())

i. Silva...(2)

j. cinco...(')

k.

1. Santos...(?)

m. onde...(1'

a. voce... (a

b, ala...(')

c.

d. senhor.... (

e. Jose...(!)

ic.

5.1
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11.

12.

13.

Ah,- sim? (1) Ah,
1

Chama (1) Chama...(3)

se chama (1) se chama.:.(3)

4.

Como (1) como...(3)

15, comb se chama? (1) Como se chama?...(2)

16. como se chama? (1) Como se Chama?...(2)

:7. Ah, sim? Como se chama? (1)

Ah,,sim? aolno se chncia?,(3).

18. se chaMa...(2)

19. Chama-se () -1.:harna-ser... (2)

.20. a. se chama...(2)

b. Chama7se...(2-)

21. 1. gotta (2)

2. aza .(2)

3. Yara (2)

22. 1. gotta (1) gotta...(2)

2. ara (1) ara...(2)

,3: Yara (1) Yara.,. (2) 12t-

4",
23. Yara...(3)

24. Chama-se Yara (1) Chama -se Yara...(3),

25. No/nZo No/eto

26. NZO' (3)

27.

28.

[English]

NAO (2) - .

a
v

Q9. 1.11o/no NAo/no (Portuguese/Englith].

30. n (1) [nasalized)

n uh...(3)

5.2
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/ ,

31. n + uhw (1) dips]

n + uhw ... (3)

32. nao...(3)
,

. 34. 6 casada (1) 6 casada...(3)

35. nAO casada (1) no 6 casad...(2)

. 36. No k casada..,(3)

37. . (2 )

38". Ela No 6 casada (1)

Ela nAo 6 casada...(3)

Ela no 6 casada?...(1)

Ela.nlo 6 casada?...(3)

40. Mas "(1) Mas... (3)

41. Mas, ela no 6 casada? (1) Is'*

Mas,.ela,nlo 6 casada ?.(.. (3)

42. 1. ei (2)

2. tei (2)

3. soltei (2)

4. eira (2)

5. solteira 0 (2)

43. 1. ei (1) ei...(3)

2. tei (.1) tei...(3)

3. soltei (1) soltei...(3)

4. eira (1) eiran..(3)

5. solteira (1) solteira...(3)

6

44. 6 solteira (1) 6 -olteira...(3),

45. Yara 6 solteira (1) Yara 6 solteira... (3)
_ -

M10

.

46 Yara 6 solte4a__(-1)--- NAo, Yara 6 solteirae..(3)

39

5.3

V

4



1

PORTUGUESE

47. muddy (3)

48.. muddy .b)

49. muddy /muddy (2)

muday.../mudcrY...(3)

50. mud0...(3)

51. Mari-a (4)

52. Mari-a (1) Mari-a...(3)

Maria (1) a m4ri'a...(3)

54. casada...(2)

55: a casada (1) a casada...(3)

56. 6...(2)

57. ,a casada é... (3)

.58. A casada 6 a Mari (1)

A casada 6*a Maria...(3)

59.

60.

37

1. gara (1) gara...(2)

.2. ara (I) ara... (2)

J. aro (1) aro...(2)

4. claro (1) Aaro:..(2)

1- gara (fl [Eng. 'gotta' I

2. ara (2)

3. aro, (2)

4. claro (2)

61. Claro... .(3)

62. filha...(3)

63. daughter: filha...(2)

old: velha...(2)

64. daughter:' filha (1) fillia...(2)

old: velha (1) velha...()

mals,-.(2)

C
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66, mais velha (1) velha...(3)

67. a mais velha (0 a mais velha...(3)

.68. A Maria é a mais velha (1)

A Maria '6 a mais velha...(3)

69. Taro.., (2)

70. Claro. A Maria '6 a mais (1)

Clarb. A Maria é a mais velha ...(3)

,13

I

( . 4 1

Ip

4
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Dialo

Step 1. Pronunciation

18. ah (2) sim (2) Ah,sim? (2) comb (2) se (2) se

chama (2) Como se chama? (3) Ah, sim? Como se chama? (3)

19. chaMa (2) 4e (2) chama-se (2) ~Yara (2) Chama-se Yara (2)

20. nAo-(2) e (2) nAo et (2)* ela nAo 6 (2) mas (2) mas

ela nAo 6 (2) casada (2) nAo a casada?(2) Mas ela

pAo écasada? (3).

21. (2) -eird (2) solteira (2) a solteira (2) Yata

6 solteira (3) NAo. Yard 4 solteira (3)

2?. muddy (2) marl (2) Maria (2) a Maria (2) é a Maria (2)

a casada (2) A casada é a Maria (3)

23. clao (.?1 velha (., a mais velha (2) é a mais iielha (2)

a Maria 6 mais velha (') Claro, a Maria é a mais velha (3)

4

Step 2. Fluency'

Ah, sim? Como se chama? (2)

Chama-se Yara. (2)

Mas ela nAo 6 casada? ()
meo. Yara a solteira.

A casada e.a Maria, (1

Claro. A Maria ó a mais velha.

Step 3, Particioation

Participation A. Ah, sim? Como se chama?

Ch 7

Mas el'a nao a casada?

N Y A

Claro. A Maria é a mais velha.

Participation B. Ah

Chama-se Yara.

C

Nao. Yara 6 solteira. casada 6 a Maria.

C . A,

A

f-4
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Practice 1:

Part A.

4

GrammaticI Observations '

and

Practice

1. vendemos/vendo

2. comemos/como

3. aprendemos/aprendo

4. escrevemos/escrevo

5. ei'colhemos/escolho

61' devemos/devo

7. bebemos/bebo

8. pretendemqs/prdtendo

9: 'conhecemos/conheco

10. descemos/desco

Part B. 1., vendemos (2)

vendo (2)

3. preando (2)

4: devo (2)

c;. devemos (2)

(), descemos .(2)

7. pareco (2)

,8. escrevo (2)

conhecemos (2)

10. desco (2)

11. comemos

12. escolhemos (2)

, Practice '1

' Part A. 1, vendemos /vender

> comemos/comex

- 3. aprendemos/aprender

4. escrevemos/escrevdr

5.7

1
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5. escolhemos/escolher

6. devemos/dever

7. bebemos/beber

8. pretendemos/pretender

.9. conhecemos/conhecer

10. descemos/descer

Part B. 1. devemos0 (2)

2. dever (2)

3. conhecemos (2)

4. 'comer (2)

5. escolher (2).

6. descer (2)

7. escolhemos (2)

8. aprendemos (2)-

9. vender

10. comemos (2)'

Variations

Part 1.

. PraciiCt 1.

1. 6

2. 6acasada

3. Ela 6 casada.

4. A Maria 6 casada.

5. A Maria 6 a casada.

Practice 2.

1. 6

2. nao 6

3. .nAo 6 casada

4. Ela nao 6 casada.

5. A Yara no 6 casada.

6. A Yara nao 6 a casada.

5.8
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Practice 3.

1. 6 solteira

2. gla6 solteira.

3. A Yara 6 solteira.

4. A Mara 6 a solteira.

5. A Maria nAo 6 solteira.

6.. A Maria .nAo & a solteira.

rv' Practice 4.

1. Ela 6 alfilha.

2. Ela 6 a moca.

3. Ela 6 a casada. .

4. Ela 6 a solteira.

5. Ela 6 a mais velha.

Practice 5.

1. Ela 6 casada.

2? Ela 6 casada?

3. Ela nAo 6 casada.

4. Ela nAo 6 casada?

Practice 6.

.1. A Yara Z solteira.

2. A Yara 6 solteira?

'3. A Maria nAo 6 solteira.

4. A Maria nAo 6 solteira?

Practice 7. "

1. A Maria 6 a mais velha.

2. A,Maria 6 a mais velha?

3. A Yara nAo 6 a mais velha.

4. A Yara nAo 6 a mais velha?

Practice 8.

1. Ela 6 a filha.

2. Ela 6 a filha?

3. Ela nAo 6 a filha.

4. Ela nAo 6 a filha?

4 5 5,9
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Practic,6 9.

1. Como se chama?

2. Chama-se Maria.

3. Como se chama?

4. Chama-se Paulp.,
-

Pdrt'2. (Not recorded)

Part 2. Comprehension

Group I

1. Chama-se Yara

2. Chama-se Maria ,

3. Chama-se Paulo ,

Group Ii

1. A Yara e solteira? ,

24 Claro! Ela e soieira.

3. A casada é a Maria,

Group III

1. Mas, Yara ao a casada?

2. Nao, Yara a solteira.

3. Maria é a casada.

wa

Group IV

1. Mas, a Mar,ta ao a solteira?

2. NAo, ela a casada.

3. A solteira é a Yara.

Group V

1. Como se chaMa?

2. Chama-se Yara.

3. Ela é a filha'do Senhor Silva,

Group VI

1. Yara é a filha do Sr. Silvd,,

2, E Maria é a filha do Sr. Silva..

5.10
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Qual delas a riais velha, Maria ou Yara?

4. Maria é a maistvelha.

5, Qual delas é a casada?

6. Maria é a casada.

7.. Qual delas solteira?

.8. A solteira é a ara.

Group VII

1. Chama-se Maria. ,

'2. Ela esta na festa com Paulo.

3. Ela ester danqando com Paulo.

Group VIII

1. Essa Moqa é a filha do Santos.

2. Essa moqa nAo a casad4.

3. Essa moqa a solteira.

4. Essa moqa e,a mais velha.

Group IX

1. Essa moqa,e solteira?-/

2. A filha da senhor Silva é solteira?

3. A que ester dangando com Paulo°6 solteira?

Group X

1, XQual delas é a filha do Sr. Silva?

2. A que ester dangando'com Paulo.

. 3. Ah, sim?! Como se chama?

Group XI

1., A Yara nAo é a mais velha?

2. NAo. A Yara nAo é a mais velha.

3. A mais velha e a Maria.

Group XII

1. Qual delas.6 a filha do Senhor Silva?

2. Qual delas ester na Testa?

3.. Qual delas ester em casa?
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Part 4. BriefExchanges

1. A. Voce conhece essa moca?

B. Conheco,.sim. Chama.:-se Yara.

2. A. Mas, ela nAo a casada?

B. /no, ela e solteira.

3. A. Voce conhece a filha do Senhor Silva?

B. Claro. Chama-se Yara.

4. A. Maria é a casada.

B. E Yara é a solteira.

5. A. Bom dia, Santos. Onde e*ta Paulo?

B. EstS em casa.

6: A. 0 Santos esta na festa.

B. E Paulo esta em casa, com Maria.

7. A. Voce conhece a Maria?

B. Conheco,,sim. Ela é a filha do Sr. Silva.
3

6. A. Maria é solteira?

B. trSo. Maria é casada.

9. A. A Yara é a casada?

B. NAo. A casada é a Maria.

10. A. Voce conhece a Yara?

B: A' casada?

A. NAo, a solteira.

11. A. Como se chama?

B. Chama-se Maria.

],. A. Como se chama?

B. Chama-se Paulo.

13. A. Qual delas e a casada? Mari-a?

B. Claro. Maria é a casada.

rs

I

5.12

48



4

146 "
PORTUGUESE

14. Qual tielas é a solteira? Yara?

B. Claro. Yara é a solteira.

.15. A. Qual delas este dancando com Jode.? Yaa?
B.\ Claro. Mariaesta em casa.

16. A. Essa moca a solteira?

B. E. Elah a filhado Senhor Silva.

17. A.° Voce conhece a Maria?

B. A mais velha?

A. E. A mais velha.
r .

18. A. Ah,.sim?! 'Qual delas?

B. Ma'ria. A que esta dancando com Pauio.

0 4 91. 5. 13
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Dialoq Review

Preparatjon

r

I

a.

b.

c.

Recording Gu-de

Unit 6

festa (1) festa...(2)

velba (1) veih.:.(2)

e.(1) e.:.(2)

ela (1)* ela...(2)

Jose (1) Jos&...(2)

menos (1) Menos...(2)

conheco (1) coriheco...(2)

'voce (1) voce...(2)-

3. Jose /voce (3)

*4. Jose/voce (1)

2 Joselvoce...(3)

6.

7.

8.

- - -

ate (3)

ate 43)

ate...(3)

9. Ns dez (3)

10. .Ns dez (1)

11. Ns dez...(31

.12. Slowly:

Normal:

ate as dez...(3)

ate as dez. (3)

13. 0 (3) [open 0]

14. só ,(3)

15. nossa (3)

6.1

501:

e

r

1
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16. poseo (3)

17. posso...(3)

18.. - - -

19. posso...(3)

20., s6...(3)

21. s6...(3)

- 22. Slowly: s6 ate...(3)'

Normal: s6 at'e,..(3)

23. '1owly: s6 ate hs dez.

Normar: s6 at& hs dez.

{3)

- (3)

24, Slowly: mas s6 atehs dez...(3)

Normal,: mas s6 ate hs dez...(3)

25. a. de. (2) de... (2)

b. pere (2) ' pere (2)

c. pre (2) 'pre...(2)

d. preten- (2) preen-...(2)

e. pretendo (a) pretendo...(2)

26. pretendo...(2)
ti

27. pretende (2)-

28. Pretende (2)

29. a.

. b. dia...(2)

30. a. onde...(2)

b. onde...(2)

31. a.' pretende...(2)
.

b. pretende:..(2)
/ ,/

32. voce-pretende...(3)

1
6.2



33. a. ara...(3)

'b. ficara...(3)

c, ficar aqui...(3)

34. .ficaraqui...(3)

PORTUGUESE

35. Voc8 pretende
0
ficar aqui? (1)

Voce pretende ficar aqui?...(3)

36. a. carro (2)

b. 'erro (2)

sc. morro (2)

d. terra (2) .
1

e. serra (2)

37. a. erra (1) pria...(2)

b. serra (1) sersa...(2) .

* c. orro (1) orro....(2)-

d. morro (1) morio:..(2)

e. arro (1) arro...(2)

f. carro (1) carro...(2)

38. carro...(3)

39. sem (1) _sem...(3)

40. sn carro ,(1) sem.carro...(3)

41. eu (3)

42. 8...(2)

43. ti...(2)

44. Slowly: eu...(3)

Normal: eu...(3)

45. eu...(3)

446. tstou (2) 'estou...(3)

47. Slowly: eu estou...(2)

Normal: eu estou...(2)

49
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...48. emu estou sem carro...(3)

'49. a:. pot- (1) por...(2)

b.' bir (1) .

sair (1) sair...(2)

cd. falar (1) 'falar...\(2)
o.

e.. mandar (1) ' mandar... (2) .

f. quiser (1) quiser...(2)

50. ,pqr...(3)

51. porque (1) pOrque:..13)

porque?:..(2)

53. 'porque...(2)

54. Porque?.,,(3)
L

=g Slowly: Porque eu estou sem ctro...(3)

Normal: Porque eu estou sem carro...(3)

656. sair..: (2)

58. cedo (1) cedo.,.(2)

'5g. sair cedo (1) sair cedo...(3)

60. a, Eddy (1) Eddy...(2)

b. ero (1) ero,..(2)

c. .quero (1)6. quero...(2)

61. a. Eddy...(2)

b. ero...(2)

c. quero...W

quero,.. (3)

.73. ,,,quern sair (1) quero sair...(3)

(14.. quern sair cedo (1) quero sarl cedo... (3)

6.4
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6g.

67.

68

69.

e quero sair cedo (1) e quero sair cedo.0)

vir (1) vir... (2)
11

vir...(3)

.comigo (I). comigo..(3)

vir comigo (1) vir comigo...(3)

70. pose (3)

71. pods,.. (3)

72. pode...(3)-

73. 'pode...(1) pcae...(1)

00de...(1) pode...(1)

74. potle...(2)
r .

75. 'voce pode vir..(3)

76. voce pole vir c .igo.(3)

77. :Yquiser (1) 5u ser...(3) ,

78. voce quiser (1) Voce quiser...(3)

79. ,se (1) se...(2) ..1

L*/
80.

r

se voce quiser (1) se voce quiser....(3)

81., voce pode vir comigo...( )

82. voce quiser, voce'pode vir comigo. (1)

Se voce quiser; voce pode vir comigo... (3),

,83. podemos (.1) podemos... ()

84. sair...(2)

RS. podemos sair (1) podemos sair...(2)

86. juntos (1) juntos..!?)

87; Podemos sair juntos (1)

. Podemos sair juntos...(!)

5 4
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88. Claro! Podemos

Claro: Podemos

89. di.,.(2)

(bidi)...(2)

bri...(2)

obri...(2)

obriga...(2)

obrigado... (2)

q0. obrigado...(2)

I

saix juncos (1)

sair juncos (2)

L

0

a
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53

. Step 1. Pronunciation

24. pretende (.2) ficar (2) pretence ficar 12) voce pretence

ficar (2) ficar aqui (2) Voce pretende ficar aqui? (3)

25. pretendo (3)

26. at (2) hp dez (2) at hs dez (2)

sO.(2) so atehs dez1 (2) mas so ate as, dez (3)

'27. por (2) que (2) Por clue? (3)

28. carro (2) sem (2) sem carro (2) estou (2) estou sem

carro (2) eu (2) eu estou (2) eu estou sem carro (2)

porque (2) Porque eu estou sem carro.(3)

. quero (2) sair -(2) _quer() sair' (2) cedo (2) e quero

sair cedo (3)

30. quisez' (2) se voce quiser (2) pode (2) vir (2) "")

voce pode vir (2) comigo (2.) voce pode vir comigo (2)

Se voce quiser, voce pOde'vir comigo (3)

31. posso? (3)

32. podemos (2) podemos sair (2) juntos (2), podemos sair

jiIntos (2) blaro, podemoi sair juntos (3)

33 bri',12) brigs (2) obriga '(2) obrigado (3)

Step 2. 'Fluency.

Voce pretende ficar aqui?

Pretendo (2)

Mas s6 ate as dez, (2)

Por qua? (2)

Irque eu estou sem carro, (2)

e quero sair cedo. (2)
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Se voce quiser, voce pode vir comigo. (2)

Posso?,- (2)
4-

Clar.o! Podemos sair juntos. (2)

Obrigado. (2)

Step 3. Participation.

P'articipationA.

Voce pretende ficar

P M

Porque eu estou sem carro, e quero sair cedo.

S

Posso?

C

Obrigado.

Participatnn B.

V

Pretendo. Mas so ate as dez. Por qua?-

, e

Se voce quiser, voce pode vir comigo.

P ? /

Claro! Podemos sair juntos.

0

6.8
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4 Grammatical Observations

And

Practice

Part I.

Practise 1:

1. vender aprender

2. dever 7. escolher

'3. pretender 8. conhecer

4. comer 9. beber

5. descer. 10. escrever

Practice 2:

1. ficar 6. informar

2. estudar 7. *mandar

3. preparar 8. falar

4. indicar 9. visitar

5. praticar 10. passar

Practice 3: (As, No,2 above)

Practice 4:

2.

3.

.9.

6.

vender mandar

dever falar

escrever estudar

pretender preparar

escolher ti studar

aprender, ractica1

Practice*5:

1. sakr

3. part r

-4. dormir

fugir

7. vende mandar

8. dever ' -falar

9. es&ever estudar

10. pretender preparar

11. escolher estudar

12. aprender praticar

6.

7.

8.

9.

10.!

subir

abrir

pedir

vestir

repetir

We.
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. ,

Practice 6: (As No. above)
i

. .

t

Practice 7:

1. descer

2. vender

3. poder.

4. saber

.5. descer

6. vender

'7. poder

8. saber

Practice 8:

1. passar

`2.- velar

3. vender

4 partir

5. dormir

6. saber

1. sair

8. ficar

Part II.

)

Practice q:

1. quero sair

2. quero ficar

.3. posso sair

'4, posso ficar

5. pretend') sair

6: pretendo ficar

.

*deitar dormir

velar vestir

passar partir

sanat sair

,deitar dormir

velar vestir

passar partir

sanar
_sair

9. poder

10. descer

11. estudar

12. fugir

13. pedir

14. visitar

15. pretender

7. posso ficar

8. pretendo sair

9. quero sair

10. posib sair

11. posso ficar

12. quero sair

s

Practice 10: (Same exercise as above, but leave pause.for English
identification after-each.)

7

6. t

I J.
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Practice 11: (Leave 5 second pause after each)

1. quero ficar . 6.

2. posso ficar" 7.

3. posso sair 00 8:

4. pretendo sake'' 9.

5. quern sair 10.

pretendo ficar

quero ficar,

pretendo sair

poss6 sair

posso ficar

0

Practice 12: (After saying the number, leave about a 5 second pause

before saying the Portuguese).

1. quero ficar

2. pretendo fiCar

3. pretendp sair

4. quero ficar

5. quero sair

6. posSo sair

7. posso. ficar

8. quero ficar

9. posso sair

10. pretendo ficar

41: . posso ficar

12. pretendo sair

Cpmrehensidn

1. Ah, sim? Comp se chama?
2. Chama-se tYara..

Chama=te Maria.
4. Voce pOde vir cOmigo,.Maria?
5. Posso, slim?
.6. Voce pode vir as dez, Paulo?
7. Posso, sim.
8. Podemos sair hoje.

. 9. Podemos sair as cinco.
10. Muito bem. Podemos sair juntos.

11. Hoje? Porque?
12. Porque eu estou sem carro.
13. Quern sair com Maria.
14 Quero sair com Jose.

QueYo sair cedo com o senhor Silva.

16. Voce pretende ficar na festa ate as dez?

17. Pretendo, gorque 4uero sair com Yara. t.

18. Voce pretende,sair cedo?
19. Pretendo, sim. As cinco.

20. Voce pode ficar?
21. Posso, sim. Ate"Ns dez.
22. Voce pretende sair comigo?

I ,
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23.
24.
25.
26.

1

Claro! Podemos sair bs dez.
Quero ficar na festa com Yara.
Quero ficar com'essa moqa%
Pretendo sair com o Paulo.

27. Quero ficar com a mais velha.
28. Voce pode sair comigo hoje.

/ AZI9

29. Posso? Obrigado!
30. Conheco, sim. Porque? v.

31. .Porque ela este dancando com Jose. ..,

32. Posso sair com o Paulo?
33
34.

Voce pode, si quiser.
Posso'ficar ate bs dez?

35. Com Maria? Claro,.

36. Posso saiecom voce?
,it.

)

x

. 1 O

,
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4

Recording Guide

Unit "7

1.

Preparation

k

1. pre (1) pre...(2)

2. pretendo (1) pretendo...(2)

3. bri (1) 'bri...(2)

4. obrisgado (1) obrigado...(2)

5. pre, (2) 1

(2.)

A

6. Yara....(2)

4 claro...(2)

quero...(2)

Maria...(2)

7. ___ _

8. A. Betty...(?)

auto...(1)

Eddy...(1)

Otto...(1)

setter...(1)

caddy.,.(1)

Patty,..(1)

widow.:'; (1)

witty...(1)

matter...(1)

what a...(1)

lot o'...(1)

gotta...(1) f

hadde...(1)

shoulda...(1).

7.1
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B. Yara...(2)

clarp...(2)

quero...(2)

9. agora (1) agora...(2)

10: agora...(3)

411. (The first time,

normal pronunciat(`ion)

1. Ifti...(3)

2. bre...(3).,

3. pri... (3),

4. Pie...-(3)

5. dro...(3)

6. dru...(3)

7. tra... (3)

8. tre...(8)

9. gro:..(3)'

10.. gri...(3)

11. cro...(3)

12. cri...(3)

13. fra...(3)

14. fre...(3)

slower than ?rmal: last two times,

40.

12. 1. pro, (3j

2. tra...(3)

13. qarro...(2)

7.2 .
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1

14. 1. sair...(2)

2. ficar...(2)

3. quiser...(2)

15. 1. dar (1) dar...(2) .

2. falar (1) falar...(2)

3. corner (1) comer...(2)

4. visitar (1) visitar...(2).

5. quer (1) /-quer...(2)

1
..,

16. a. tar (1) tar...(2)

b. de (1). de...(2)

c. tarde (1) tarde...(2)

17.' tarde (1) tarde...(2)

18. a. par (1) ,parl..(2)

b. que (1) que...(2)

c. parque (1) parque...(2)

19. 1: tarde (1) tande (1)

2. parque (1) paRque (1):

(listen again)

tarde (1) tande (1)

parque (1)' paRque (1),

1.

./ 2.

20. 1. paRque...(2)

2. tande...(2)

21. voce (2.)

22. voce

7.3

61
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23. voce /voce (2)
,

24.

25. a. voce (2)

.. b. senhor (2)

c. ate (2)

.d. ficar (2)
c.

e. estou (2)

. . f. quiser (2)

26. a. como (2)

b. Yara -(2)
. c. cedo (2)

d. juntos (2_)

e. 'solteira (2)

f. festa (2)

g. obrigado (:)

h. podemos (?)

i

27. Yara/Yaril (2)

)9.

-9'

testa/testa (2)

obrigado'obrigado/obrigado (2)

Y. propOsito (3)

31. proposito (z

32. propOsito (1) propOsito.:.(3)

ft t ,

er

4-

,

,s9

si

p
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33. proposf.to (2)

34. proposito...(3)

35. manhZ (2)

36. manh5 (2)

37. manhZ (2)

,,

-63
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48. 1. um carro 1,(2)

2. 9 carro, (2)
. -

.49. telefonema (1) I telefonema...(2)

50. o teleXonema (1) o.telefonema....(2)

51 um'telefonema (1) 'um telefonema...(2)

C2 o

um telefonema....(2)

53. 1. so...(2)

A 1.' 2. post,... (c)

1. sO... (2) ('

po...(d) *

1. a. p&_.(1)

b. prop& (1' propei...(2).

c. proposito 1) PropOsifo...(2)

a. go (1) go...(2)

b. gore (1) gora:..(2)

c. agora (1) ' agora...(2)

Onde estL? ..(!)
I

57 Onde est6 o Santos ?...(:)

1

6 que (1; 6 que...(:!.)

r
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59. 6 que...(2)

60, Onde 6 que est6? (3)

61. Onde 6 que,..(2)

62. Onde 6 Clue est6?...(3)

63. Onde 6 que est6 o Santos?_.. (3)

611% a comida (1) d comida... (2)

Onde 6 que esta a comida?

Onde 6que est6 a comida?.

66. force (1) fome...(2)

67. estou com...(2)

Estou com fcme...(3)

7.7

1
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Step 1. Pronuncif.tion

Dialog

(1.)'

,(2.)'

(3.)

b

fo- (2) fome (2) com fome'(2) Estou com force (3)

6 que (2) 6 que est6 (2) onde 6 que est6

a comida(2) Onde 6 que est6 a comida? (3)

-tra (2) outra (2) sala (2) outra sala (2)

na outra sala (3) mesa (2) da mesa (2) emcima (2)
emcimeda mesa (3) Na outra:sala emcima da mesa (3)

(4.) comer (2r. vai comer b(2) nao vai comer?

vai comer? (3)

(2) Voce nao

(5.) tar -(2) tarde (2) Mais tarde(3)

(6.) you (2) dar um (2) volt dar um (2) telefonema (2)

um telefonema (2) dar um telefonema (2) You dar

um telefonem9(2) /agora (2) Agodvou dar um

telefonema (3)

(Z,.) *-pó- (2) prope- (2) a prop6(2) a proposito (3)

quer (2) Maria quer (2) falar (2) Maria qder falar (2)
.4

Maria quer falar com voce (31 A proposito, Maria quer A

° falar com voce. (3)

(8.) Ah, sim (3) par- (2, parque (2) o parque (2)

visitar o parque (2) pretendemos (2) pretendemos

visitar o parque (3) -manha (2) amanha (2)

pretendemos visitar o parque amanha (3 ela e eu (2)

.Ela e eu pretendemos visitar o parque amanha (2)

Ah, sim. Ela e eu pretendemos visitar c parque amanha (3)
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Step 2. 'Fluency.

0

Estou com fome, (2)

61de é que est& a comid7,e (2)

Na outra sala, emcima da mesa. (=2)

Voce naovai comer? (2)

Mais tarde. (.2)

Agora you dar um telefonema. (2)

A propOsito, Maria quer falar com voce. (2)

Ah, sire! Ela e eu -pretendemos visitar o parque amanha. (2)

Step 3. Participation.

Participation A.

Estou com fome. Onde e que este a comida?

N

Voce nao yai comer? (2)

M ", . A'

A prop6sito, Maria quer falarcom voce.

A . E

Participation B.

E . 0

Na outra sala, emcima da mesa.

V

Mais tarde. Agora you dar um telefonema.

A , M

Ah, sim. Ela,e eu pretendemos visitar o parque amanWa.

A
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Part I.

Practice 1: queremos
*-4'044114W

(2 )

Grammatical Observations

And

Practice

(

queremos... (2()

^. practice 2: queremos sair (2) queremos (2)

queremos ficar (2) queremos ficar... (2)

Practice 3:.

A. 1. pretendemos comer... (2)

2. .pretendemos ficar... (2)

3. pretendemos visitar... (2)

4. pretendemos

B. 1. queremos falar... (2)

2. queremos dar... (2)

3. queremos visitar... (2)

4. queremos vir.., (2)

C. 1. podemos ficar... (2)

2. podemos comer... (2)

3. podemos falar..,, (2)

4. podemos sair... (2)

2 71

7.10

2)
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D. 1. posso (2)

2. posso -vir... (2)

poss6 Oar... (2)

4. posso (2)

E. 1. pretendo mit (2)

2. prptendo'viqitar... (2)

3. aetendo-dai''... (2)

4. pretendo comer... (2)

Practice 4:

1.

2 pretendemos comer (1)

3 pretendemos falar (1)

4 queremos vivitar (4)

5. quero vbmer.(1)

6: pretendo, comer,(1)

7, 15o&.1Afa'lar (1)

8, posso dar (1)

9. pretendo vir (1)

10. po'demobs sair (1)

phatemos fica (1)

Practice /:

1. ..Queremos sair.

2. ..Podemos 'sair.

3. Posso sair.

t4. ..Podemos comer.

.Pretendemos'comer.

.6. ..Pretendemos visitar.

7. ...Queremos visitar:

8. ...Quero visitar.

9. .,Quern.,Quern dar,
N,

10. _Quer° falar.
7.11

ff.

I

0

etif

4
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11. ...Queremos falar.,

12. ...Queremos dar.

11; '...4Pretendemos dar.

14. ...Pretend° falar.

15. %..."PretendO vir.

16. ...Pretendemos vir.

Part II.

PractiCe'E:

Part A.

1. deVo/deve

2. como/come

aprendo/aprende

4, escoiho /escoihe

bebo/be-,.)e

6. idesco/desce

7, escrevo/escreve

8." pareco/ parece

9. como/come

10. yendo/vende

11. pretendo/pretensde

12. conheco/conhece

Pa'kt B.

\1:,:lquero (2)

2. escrevo (2)

escreve

.4. bebe (2)

pretende.

6. 'como )

*come (2)

bebo (2)

7.12

3
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9. aprendo (2)

10. aprende (2)

11. escolhO (2),

vende 2)

Part C.

1. bebe (2)

2. bebo (2)

a. devo (2)

4. devemos(2)

5. Ipretendemos (2)

6. vendo (2)

7. parece (2)

bebemos (2)

dove (2)

10. escreve (2)

11. escemos (2)

12. como (2)

1
Practice 7:

A. 1. Voce pretende ficar?... (2)

2. Voce pretende comer?... (2)

3. Voce pretende falar?.,. (2)

4. 'Voce pretende sair?.,. (2)

B. 1. Voce pode vir comigo... (2)

2. :Voce pple ficar comigo... (2)

3. Voce pode sair comigo... .(2)
6

4. Voce ppde comer comigo:.. (.2)

C. 1. Maria quer falar com voce.. (.2).

'2. Maria quer comer com voce... (2)

%
3. Maria quer ficar com voce... (2)

4. Maria quer sair com voce::. (2)

7.13

s' 71
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D. 1.

2:

Paulo pretende sair... (2)

Paulo p ,ende falar... (2)
a

3. Paulo pretende visitar... (2)

4. Paulo pretende vir... (2)

.

E. 1. Santos pode comer agora... (2)
f'.

;301e
2. Santos podw sair agora... (2)

*A

3. Santos pode falar agora... (2)

. 4, Santos pode visitar agora.00,1)
,vow*,

F. 1. Voce quer can,..2,-,r?": (2 )

2. Voce quef-sair?'... (2)

3. Voce quer falar?... (2)

Voce quer dar um telefonema?...

Practice 8:

1. 0 senhor Silva quer ficar,

2. 0 senhor Silva quer comer.

3. Yara quer sair. 1

4. Yara pode sair.

Maria pode visitar.

6. Maria quer dar um telefonema.

7. Ela pretende dar um telefonema.

8. Ela pretende vir.

9. Voce pretende ficar?

10. Voce pretende sair?

11..._.-Nd6e.pretande comer?

Voce pretende vir?

7.1i

(2)

."
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Comprehension

wo,-;r1=4"'4`3tr.

1. Onde e que este a mesa?
4

2. Onde a que este o carro?
. Onde e- que este o Paulo?
4. Na outra sala.

5. Na outra mesa.
6. Na outra casa, emcima da mesa.
7. A IpropOsit000nde este o Santos?
8. Este na outra sala.
9. A proposito, onde a que este, o Santos?

10. Este em casa com a Maria.
11. Maria quer falar comigo.
12., Maria quer falar so com Yara.
13.' Maria pretende falar com Yara.
14. Maria e eu pretendemos falaf com voce.
15. Pretendemos visitar o parque.
16. Quando, hoje ou amanha?

18. Amanha, as cinco. -firar-'14L'

.19. voqg naoraIrcbmer oje?

A
vtt ;

17. Hoje, muito cedo.

20......yaciaMiad'quer comer hoje ?'
nao quer ficar hoje?

2., Voce nao pode fic hoje?
23. Voce pode ficarAfoje ou amanha?
24. VocZ quer lair cedo?
25. Voce quer sair cedo, ou voce quer ficar ate mais tarde?

26. Eu,quero ficar at mais ta'rde.

27. . Pretendo ficar só at as dez.
. 28. 0 Santos quer sair.tuito cedo.

29. Voce conhece o parque?
30. Conheco, sim.

. f 31. Pretendo visitar o parque hoje.
32. ,Pretendo dar um telefonema mais tarde.

33. Maria pretende dar um telefonema agora.
34. Se voce quiser, voce pode dar um telefonema.

35. Se voce quiser, voce pode falar com Yara amanha.

36. Voce este com fome?
37. ,Yara este com fome?
38. Este, sim, mais vai comer mais tarde.
39. Estou com fome, mas pretendo comer mais tarde,

7.15
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Applications

A. I

1. Voce pretende ficar?

2. Voce pretende comer?

3. Voce pretende sair?

4. Voce .quer sair?

5. Voce quer vir?

6. Voce quer ficar?

II

1. Yara quer falar?

2. Yara quer comer?

3. Yara quer ficar?

4. Yara pretende ficar?

Yara pretende visitar?

6. Yara quer visitar?

III

1. C senhor Silva pode ficar?

2. 0 senhor Silva pode sair?

3. 0 senhor Silva pode falar?

4. 0 senhor Silva pode falar?

0 senhor Silva pode comer?

6. 0 senhor Silva pode sair?

B. I. Voce pretende sair?

Pretendo, sim.

2. Voce quer sair?

Quero, sim.

3. Voce quer dar um telefonema?

Quero, sim.
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cE quer falar com Yara?

-... sim.

raA quer sair?

Quer, sim.

C.' Yara quer ficar?

'Quer, sim.

7. "Yara pretende sair^

Pretende, sim.

8. Jose pretende sair?

Pretende, sim.

9. Jose quer comer?

Quer, sim.

1(j. Jose quer falar?

Quer, sim.

11. Jose pode falar?

Pode, sim.

12. Jose pode ficar?

Pode, sim.

13. Jose pode ficar?

Pode, sim. ,.

14: A festa 6 hoje?

8, sim.

15. A festa 6 is cinco?

8, sim.

1r. A Maria 6 c'asada?

'8, sim.

17. A Yara 6 solteira?

8, sim.
,

--1;... A Maria 6 a mais velha?

:, Sim.

7./7
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Jw

'19. A Maria esta na festa?

Este, .sim.

20. .0 Paulo este eM casa? ,

'Este, sam.

21. 0 Paulo este na outra sala?

Este, sim.

22. A comida este encima da mesa?

sim.

1. A. Voce pretende wair.amanha?

B. Pretendo, sim. As'dez.

.,. A. Voce pretende ficar aqui?

B. Pretendo,, sim. Mas so ate as cinco.

3. A. Voce.pretende ficar ate a'manha?

B. Pretendo;/sim. Eu estou sem carro hoje.

4. A. Voce pretende comer agora?

B. Pretendo, sim. Eu estou com fome.

A. Eu pretendocomOr as cinco.

B. As cinco?

A. Claro! Eu e5tou com fome.

-A. Eu pretendd visitar n parque.

B. Quando? Hoje? ,

A. Nao. Amanha.

7. A. Yara e eu pretendemos sair cedo hoje.

$ B. por que?

A. Porque a festa e hoje.

A. Yara e eu queremos sair cedo amanha.

B. Por que?

A. Porque a festa a amanhS.

A. Se voce quiser, voce pode visitar o parque hoje.

-B. Posso?

A. Claro! Voce pode sair cedo.

7"
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I

10. A. Se voce quiser, voce pode dar um telefonema agora.

B. C--Drigaclo. Eu quero falar com Yara.

11. Se voce quiser, voce pode ficar at mais tarde.

B. NAo, obrigado. Eu quero sair agora.

12. A. Se voce quiser, voce pode ficar aqui comigo.

B. Possd? Obrigado. Posso dar um telefonema?

13. A. Eu estou com fome. Quero comer.

B. A comida este encima d, mesa.

14. A. Maria estA corn fOme. Ela quer comer agora.

B. A comida este na outra sala.

15. A. voce nAo vai comer?

B. Mais tarde. Agora eu quero falar com o Paulo.

16. A. Voce nAoPailfalar com Yara'?

B. Mais tarde. lAgOra eu quero comer.

17. A. Voce. nAo vai ficar?'

B. Claro! Eu estou com fome.

18. A. -VoCe nAo vai dar um telefonema?

B. C. .ro! Eu quero falar com Jose.

\\19. A. A comida esta'na outra sala.

B. Onde e que este Jose? . '

A. Na outra sa1a, com a comida.

20. A. Onde e que este a "Yara?

B. Na outrg sala, cOm Jose.

A.. A. Voce quer sair agora? '

B. Quero, sim.

22. A. 'Voce quer comer agora?

'B. 'Quero, sim. Eu estou com fome.

23. A. Voce quer dar um telefonema?

B. Quero, sim. Onde este otelefone?

A. Este na outra sala.

24. A. Voce quet falar com Yari?

B. Quero, sim. Onde a que ela este?

A. tste na outra sala.

7.1

8(1

c.

'Ng
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A. Voce.quer sair com essa moca?

B. Qqpri) sim: Como se chama?

A. Chama-se Maria.

A. Eu quero sair cor^ essa moca.

B. Ela a casada.

A. Ah, 62!

%T. A. Eu estou com EoMe

B. A comida este emcima 3a mesa.

A.% Ah, é?!

A. que este Jose?

B. Joseesta dancando com Yara.

A. Ah, 6::

gf°
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RECORDING GUIDE

UNIT 8

1. tr5fego

trafego (3)

.3. tra- (1) tr5-...(3

4. tr&fegb (1

vamos

vamoose (..f

vamos (1' vamos.

Paulo...(f\ eu...(2; estou..,e) outra...(2)

macs...( -? solteiro...(2)

11. oi...(;'

1,-. (

1"-'(,. 1. bem...

nao...

14. vao...(-<

1-.

vao...(_

1-. pretendem (=

1 (.

1-. pretendem...

r. 1

8 9
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c.

19. co Rem (,) comem...(2)
_

gue-:em (2) querem...(2)

conhecem (2) conhecem...(2)

podem (2) podem...(_'

20. a. chegar (2) chegar...(3). .

b. evitar (2) evitar...(3)

c. levantar (2) levantar...(1)

21. to (1) ta...(-,)

22. bem (1) bem...(2)

-'3. tambem (1) tambem...(3)

-4. a. festa...W
b. ela...(2)

c. ate...(,)

2c,. sete (1) sete...(31

26. sete (2) sete...(

2-. a. sete (1) sets...(e)

b. sete (1) sets...

d'-'. ele (3)

c'4. ele/ela (,.:'

3 .. ele/ela (2'

31. ela (,')

3. ele/ela ('

33. e1e...(3

'.4. cla.. (3

, e1e.., ela...(3
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36. A. 1. ele conhece...(1)

ele pretende...(1)

3. ele pode...(1)

4, ele quer... (1)

5. ele est5 dancando...(1)

B. 1. ela conhece...(1)

2. ela pretende...(1)

3. ela *pode...(1)

4. ela quer... (1)

Ela est5 dancando..(1)

37. nos (1) nOs...(3)

38. 1. nos pretendemos...(1)

nos queremos...(1)

3. nos podemos...(1)

39.

DIALOG
1

Step 1. Pronunciation *

1. vamos (2) nos vamos (2) has vamos sair (2) as sete (0)

n6s vamos sair as sete (-?) a manhg (2) da manha (2)

as sete da mien A (2) nos vamos sair as sete da manna (3)

voces (.f) pretendem (-) chegar (2) voces pretendem

chegar () 15 (?) voces pretendem chegar 15 (2) 'bem

cedo (-1 Voce:, pretendem chegar 15 bem cede" (3)

3. isso () mesmo (1 Issomesmo! (3)

alto H mela (?) onto e mesa ()) as alto- e mesa ( )

As oito e meia, mais ou menos (3)

":. vAo_y2) evitar (?) voces vac) evi.tar (2) o tn-fego (2)

todo o trafego (:1 Voces vac) evitar todo o trfego (";)
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6. vamos!, (,!)

7. levantar voce quer levantar (,2) voce nao quer levantar(

levantar cedo (,)) tambem .(2) levantar cedo tambeM?

Voce nao quer levantar cedo tambem? (3)

Step P. Fluency.

Nos vamos sair Ns sete da manha.

Voces pretendem chegar la bem cedo? (2)

Isso mesmo. As oito e meia, mais ou menos-- ()

Voces, vao evitar todo o trafego. (1

Vamos.... Voce nao (uer levantar cedo tambem? (')

Step "]'.. 'Participation.

P-rticipation A. NOs vamos sair Ns sete da manha.

V

Isso mesmo. As oito e meld, mais ou menos.

V

Vamos... Voce nao quer levantar cedo tImbem

Participation B.

V

Voces pretendem chegar la bem cedo^

I . A

VoceS vao evitar todo o trafeclo.

V . V 9

.1;
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Grammatical Observations

And

Practice

Part I.

Practice 1:

1. pretendem (2) 6. comem (2)

2. querem (2) 7. escolhem (2)

3. devem (2) .8. vender:C. (2)

. h. bebem (2) parecern (2.)

5. conhecem (2) . 10. descem (2)

Practice 2:

1. pretende/pretendem (1)

2. deve/devem (1)

3. conhece/conhecem (1)

4. bebe/bebem (1)

parece/parecem (1)

6. desca/descem (1)

7. vende/vendem (1)

8. escolhe/escolhem (1)

9. come/comem (1)

10. quer/querem (1)

Practice 3:

1. ?desce

2. descem

3. pretendem

4. comem

parece

6. come

7. querem

8. vendem

(4. vende

escolhem

8 E-)
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Practice 4:

1. comem (1) comem...(2)

2. vendem (1) vendem..f(2)

.3. querem (1) querem,..(2)

4. parecem (1) parecem...(2)

5. pretendem (1) pretendem...(2)

6. descem (1) descem,.(2 )

7. Thebem (1) behem,..(2)

devem (1) devem...(2)

escolhem (1) escolhem...(2`

10. conhecem (1) -onhecem...(2)

Practice

1. ales (1) eles...(3)

elas (1) elas.../).1

Practice :

A. 1. nips querem comer.

Lies querem

3. Lies querem levantar.

Lies querem evitar o tr5fego.

B. 1. Elas pretendem comer.

Elas pretendem

'3.> Elas pretendem cheglr,

Elas pretendem evitar trnfego

C, 1. Voces pretendem ficar9

Voces pretendem sair9

3. Voces pretendem levantar9

Voces pretendem falar?

r
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D. 1. Voces podem vir.

2. Voces podem levantar.

3. Voces podem sair.

4. Voces podem comer.

E. 1. Paulo e Yara pretendem sair cedo.

2. Paulo e Roberto pretendem chegar cedo.

3. Paulo e Roberto pretendem vir cedo.

4. Yara e Maria pretendem levantar cedo.

Practice_Z:

1. Voces pretendem ficar?

2. 'iioces pretendL sair?

3. Voces querem evitar o trgfego?

Voces querem levantar cedo?

5. ales querem ficar.

6. ales querem comer.

7. Elas querem visitar o parque tambgm.

8. Paulo e Yara querem visitar Washington tambgm.

9. lArara e Maria podem levantar cedo.

10. "Yara e Maria podem chegar cedo.

11. Yara e o Santos quereM dar um telefonema.

i2. Yara e o Santos podem evitar o trafego.

Part II.

Practice E:

A. 1. N6s vamos sair.

2. NOs vamos chegar.

N6s vamos ficar.

N6s vamos falar.

B. 1. Eles vao evitar o trgfego.

Eles vao visitar.

8.7

8 8
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J. tles'vao levantar.

4. t1 s vac chegar.

C. 1. Eles vao visitar o parque.

Elas vao visitar o parque.

3. Eles Vac, evitar todo o trafego.

Elas vao evitar todo o trafegb.

D. 1. Vamos dar um te1efonema?

2. Vamos evitar o trafego?

3. Vamos levantar ti=de?

4. Vamos ficar?

Practice

1, Nos vamos sair.

NOs vamos levantar.

Eles vao levantar.

Eles vao sair.

Nos vamos ficar.

Eles vao chegar,

Nos vamos levantar.

Eles vao ficar.

Eles vao sair.

1 . Nos vamos chegar.

11. Eles vao levantar.

1,. Eles vao chegar.

Practice 1

1. Nos vamos

, Nos vamos gar amanh^4.

tins vamos ficar.

Nos vamos ficar ate as dez,

Eles va visitar o parque tambem.

Eles vao 1_,antar as onto e meia.

8:)
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7. Eles vAecomer.

8. Eleg V5o dar um telefonema.

9. NOs yamos evitar o tr5fego.

10. NOs yamos cheyar 15 bem cedo,

11. Nos vamos chegar 5s seta.

12. Eles chegar Ap.oitb e meia.

Practice 11:

A. 1. You (1) you...(2)
.

2. you dar (1) you dar...(2)

3, vou dar 6 telefonema (1) you dar um telefonema...(2)

B. 1. 1-ai (1) vai,., (2)

vai comer (1) vai comer...(2)

3. voce nao vai comer? (1) voce na. vai comer?.. (2)

Practice 12:

A. 1. Eu you dar um telefonema.

2. Eu you sair cedo,

3. Eu you vicar.

4. Eu vou visitar o parque.

B. 1. Ele vai falar.

Ele vai comer.

3. Fle vai levantar.

Ele vai visitar o pargue.

C. 1. Yara vai chegar amanM.

2. Yara vai sair amanh.

Yara vai fidar.

4. 'Yara vai dar um telefonema.
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D. 1. Voce, vai sair?

2. Voce vai levantar?

3. ,Voce vai visitar o parque?

4. Voce vai dar um telefonema?

E. 1. Eu voufalar com o Santos,

2, Eu vou sair com Yara.

3. Eu vou ficar com voce.

4. Eu vop evitar.o trafego.

F. 1. 0 Santos vai ficar?

2. 0 Santos vai` levantar?

3. 0 Santos vai falar?

4. 0 Santos vai visitar o parque?

Practice 13:

1. Eu vou ficar. 7. Eu you sair.

2. Eu you' chegar. 8, Ele vai levantar:

3. Ele vai levantar. U. Ele vai chegar.

4.' Eu you levantar, 10. Eu You ficar.

Ele vai sair, 11. Eu You chegar.

6. Ele vai ficar. Eu You levantar.

Practice 14:

1. Vou sair.

2. Vou sair agora.

3. Ele vai ficar,

4. Ele vai ficar ate as dez.

Fle vai chegar tarde.

Vou chegar cedo.

7. Jou dar um telefonema.

8. Paulo vai evitar o trSfego.

Vou falar com yara tambem,

b.l'
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10. Yara vai faliar comigo.

11. Voce vai falar com Paulo.

12. Voce vai falar com Paulo?

13. Maria vai sair as oito e meia da manhA.

14. Maria vai sair com ROberto.

15. Maria vai levantar cedo?,

So

Part III.

19:

Nao a casada.

NAo a solteira.

Practice

1.

2.

gcasada.

g

3. Est em casa. NAo estS em casa.

4. Posso. NAo posso.

5. Conheco. NAo conheco.

6. Vamos sair. NAo yamos sair.

7. Pretendo levantar. NSo pretend° levantar.

8. Quero visitat: NAo quero visitar.

9. Elie quern, ficar. gle nao quer ficar.

10. Eu'vou comer. Eu,nao you comer.

11. Paulo pretende chegar. Paulo nao pretende chegar.

12. Ela pcide falar. Ela nao pode falar.

Practice 16:

1. Quero. Nao quero

2. Quero levantar.. Nao quero levantar.

3. Posso.
41

NAo posso.

4. Posso sair NAo posso sair.

5. Vamos. NAo yamos.

6. Vamos ficar. Nao yamos ficar.

7. E o Santos. NAo e o Santos.

8. Estou com fome. NAo estou com fome.

9. Voce' conhece. Voce nao conhece.

8.11
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10. Eu conheco.

11. Ela quer.

12. Paulo estg dancando.

Practice 17:

1. Ele naoest6 em casa.

2. Ela nao a casada.

3. Ela nao 6 a maisvelha.

..

Eu nao conheco.

Ela nao quer.

Paulo nao estg dan7ando.

4. Eu nao estou com fome.

5. Eu nao posso.

6. Eu nao posso sair.

7. Paulo nao pode sair.

8. Paulo nao pode levantar.

9. Ela nao pode ficar.

Ela nao quer ficar.

11. Ela nao pretende ficar.

12. Ela nao vai *ficar.

13. Ela nao vai comer.

14. gle nao vai chegar.

15. nes-nao vao chegar.

16. gles nao vao falar.

Part IV. Ansverinq questions in the neqa+-ive.

Practice le:

Instructor A

S

Instructor B

1, Voce quer? r NAo, nao quero.

2. Voce quer sair? Nao, nao quero.

3. Voce pode? NAo, nao posso.

.4.. Voce pode ficar? NAo, nao posso.

VocE vai bem? Nao, nao You.

6. Voce vai levantar? Nao, nao You.

(I
t
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7." Voce vai dar um telefonema?

8. Voce conhece Maria?

9. Voce pretende visitar?

10. Voce pretende ficar?

Practice 19: Repeat the questions above.

Practice 20:.

N5o, nao you. ..

NSo, nao conheco.

NAo, nao pretendo.

l' o, nao pretendo.

1. Jose quer lair? . NAo, nao quer.

2. Jose pretende sair? ago, nao pretende.

Jose pretende dar um telefonema? NAo, nao pretende.

4. Maria estfiem casa?
c. Maria e solteira?

.

tc,. Maria 'Jai levantar?

NAo, nao est6.

Nao, nAo '6.

NAo, nao vai.

7.

i-.

9.

Maria pode falar?

Maria e Jose podem ficar?

Maria e Jose querem sair?

N5c,enAo pode.

N5o, nao Radom,

N8o, nao Ruerem.

10. Eles qilerem levantar? ldo, nao qtlerem.

11. 2les pretendem levantar? NAo, nao pretendem.

12. Elas nao cheq8I9 N5o, nao v80.
4

li,. Elas vAo evitar o trSfego? N5o, nao vac).
. .

14. Jose é Paulo pretendem falar? NAo, nao pretendem.

Practice 21: Repeat the aiestions above.

...
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h /
. 4. i; .

c _..1, Cornorenwlsion

,6 .tr.' '"! .14
c . . '
. , . - . 0

. ...
e % 1. Eu You visitar d parque amanha.,

t

,

2. ,Pfeian dp'saik cedo. ' ,

:e 3.. You 'sair as sete .da manha. "4

T 4, you 1..evant:ar niuitc, ccd-6.' . '
' 1,' 5. Isso rnesmo. you Levantar as cinpo: \-

6 Nao querchsair tarde.:
. .

-
e

Quers evita-todo o tififego. ^X4, ,-., . .

8,;;-yOu eyitax todo a traTa4o. ,A ,,
r

.
:.

(.. §.,,Vou chegar cedO. /
/(1,e-. Qtero chegar

s,

a's dito e meia,
..

't-.1.1. N4to guerO chegar tarde. ., -
..

12.- NM...quer° cheqar Ss de,-.s. .
_:/c;-

.13. "Voip.bs ugrem yis,e:ar o parque-comigo?'i ..

,.-,

14 :Voca§c-. -4evantar cedo tambam? .

.11 Vocas querem sail- as sete da manha%
.

Uri. N5o, nAO queremos. . ,

tr. Nao queremos levantir 10j:nco da manh5. .
'/.1$..Nao Dodamos levantbece .:'

''

.. ,

19. Nao vamos sair aminha. -.

. N ,

20. Nao pretendemositar paraua 1.,

21: Claro. Vocas nao perim sa.i.§-: .

a .

s%
22 Voc'as pratendem fixasr-Am 'casa. ,, ,...,, "':,

'1".3 Vocas nao ql.lerem leYAtar as cingo.
--:- i.,''-':'

2 . M4ria e Yara queeamdiavantar as .7i.nco?. (

-.2.'=:. Nao, nao guarani. -.I..

/ 26. Elas nao'yao leyanta?;;cedo. , i .
....` . a

27. 'Parque n5C pretendem 4) sitarsitar o parque, °

'.''..
:.: ,

4 . t &

. %

--.

i

91)
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APPLICATIONS

. Responding Affirmatively and Negatively

r4 . Ct.
\

.7.... i **; rI. Voce vai levantar cedb?4

I

t
2. Voce yai levantpr sete?

NAo you..

c .
-uce sail agora?

y.e.

I
. r cr- . c

. J
.-.., ; A Arc . vai 'ficr?
\ -.e.-j .

1 Vai:', sim.

S.

I

.

5.1 A Y ara vai falar corn o Ose?

sim.

A Y4ra vai 1e4tdr cedo?

NSo, nSo

NC)s vamos. comer bent?

Vamos sim.'
4

Noe vailos evitar o trafego?
.,

NSo, nAo vamos.

.1 ,
NOs vamos,helar cedo?

Vamos,

Eles vSo visititr o parque9

.0' 1

t
7

S.

t
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11. - Eles 17dofalar cam voce?

sim.

Eles vZo ficar?

1Mo, nao vZo.

. 13. Eles pretendem-ficar.?

Preteriem, sim.

14. Eles pretendem visitar o parque?

N-do, nao.preeendem,

Eles querem teir?

Nao, nao querem.

Eles qyerem comer agora?

Quereg,

17. Eles podem levantar cedo?

NZo, nZo podem.

4 Mas ele44'que.rem levantr ceao?

QUerem, sim. I

1c). Eles podem evitar o tr5fego?

Pode',

Eles querem?

Querem, sim.

)

e

9 f

lb

41.
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r

1 1. A. Voce pretende sair,cedo? ,k

B. NAo, nAo pretendo. Eu pretendo sair es dez.

4 -%

2. A. Voce. vai sair agora?

.B. NAoAnAo vou. Eu you ficar at as cinco.

, 3. /N. A Yara vai levantar cedo?

B. Nab, nao vai. Ela vai levantar as dez.

4. A., Voc6 quer visitar o.barque?

B. Nao, nao quero. Eu quero ficar aqui.

A. Voce quer.falar com o Paulo?

B. Quero, sim. E eu quero falar com a Yara, tambem.

E. A. Voce quer falar com a Yara?

B. Quero, sim. A Yara quer fal Y comigo?

7. A. 0 Jose vai sair com voce?

B. Nao, nao vai. Ele vai sair com a Yara.

, .

8. A. 0 Jose vai eyitar b trafego?

B. Vai, Sim. Ele pretendecair cedo.

9. A. 0 Jose pode levantar cedo?
N

B. NAo, nAo pode. Ele vai chegar tarde.

10. A. 0 Jose quer dar um telefonema?

B. Quer, sim. Ele quer falar com a Yara.

8.17

It 9 8

r

4

9
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1k' :-
11. Pewt, NOS vamos pourer 'agora?

B..4-
!V"NA°, nAo vamos. Nos vamos comer mais tarde.,

A. Mas eat ewebtL'colil 50 me"-agora.

a It
1- : A. Nds vamos comer agora?

-

.tr

B. sim. Por que?
t

A. Porque eu 'estou Com Tome.

13. A. N s vamos levantar as cinco e meia?

B. N o, nAo vamos. Poor que?

A. Porque"eu nAo pOiso levant.ar as 5, 30.

14. 'A. NOs podemos sa..iN3yOra?

B. NAo, nAo podeMos: Nos vamos comer aTira.

A. Eu nAo quero comer, Eu nAo estou com fome.
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RECORDING GUIDE

UNIT 9

Introduction:

1. a. onde...(2) onde.4.(2)

b.,'tarde...(2) tarde...(2)

2. cidade.'..(2) cidade...(2)

3. sete...'(2) sete'...(2)

4, a. este...(2)

b, mente...(2) mente...,(2)

5. igual (3)

6. a, si1...(2)

b. isol...(2)

c. qual...(2)

7. igual (2)

8. igual (1) igual...(3)

9.. igualmehte (2) igualmente...(3)

10. a. Betty (1) Betty...(2)

b, mett (1) metty...(2)

c. amen' (1) ameri...(2)

d. americ5-...(2)

e. americano (1) americano...(2)

11. a. da... (2)

b. pada... (2)

c. pra-...(2)

d. -zer...(2)

e. prazer... (2)

12. eu (1) eu...(2)

meu (1) meu...(2)

9,1

100

a
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14. amigo (1) ti amigo...(2)
.

15. meu amigo (1) meu amigo...(2)

16: o meu amigo (1) o meu amigo...(2)

17. este é (1) este. é..:(-'?)

18.. Este é o meu amigo (1)

Este '6 o meu amigo...(2)

Oncle...(2)
/.

Onde.,.(2)

20. 1. de...(2) *

2. de,..(2)

21. 1. De onde?...(2)

1,e onde9,...(2)

22. senhor (1) 0--senhor....(2)"

23. o'senhor..,(2)

)4. o senhor...(3)

'25. 1, .O senhor conhece es'sa moca?...(,

2. 0 senhor pretende ficar

3. 0 senhoriZo vai comer9. 0(2)

4. Como vai o senhor?...(2)

-26.. a senhora (1) a senhora,..(.).

a s'enhora,..(3)

1,. agora...(2)

2. a'rsenhora...( )

20. 1. A senhora conhece essa moca?...(2)

sr.?. A senhora pretende ficar aqua. ?...(')

3. A senhora nao vai comer?...(2)

4. Como vai a senhora?...(2)

)

(2)

9.2

101
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30. 1. A senhorb e -casada?...(2)

2. A senhora e -solteira?...(2)

3;1x 1. .de...(2)

4. de..(2)

32. A senhora e de Washington? (1)

A senhora 6 de Washington?...(3)

33. A senhora e de washington?...(2)

134. be onde?...(2)

35. A senhora e...(2)

36. De onde a senhora e...(3)

37. De onde o senhor e?

38. o senhor e (3)

39. o senhor e...(3)

40. De onde o senhor e?...(3)

9.3

102
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Dialog

Step 1: Pronunciation

- 1, amigo,(2) meu (2) meu amigo (2) 'o meu amigo (2)

este (2) este' 6 (2) este '6 o meu amigo (2) Yara,

este 6 o meu amigo, Bill. (3)

pra- (2) prazer,(2) Muito prazer .(3)

3. igual (2) .mente (2) ignalmente (3)

4. ameri-, (2) americano (2) 0 senhor 6 americano? (

, sou (2) Sou, sim (3)

de (2) de onde (2) De one o senhor 6? (3)

7:. Sou de (2) Sou de Nova York (3)

8. cidade Da-cidade? (3)

estado (2) dd estado (2), Nao, do estado.

Step 2: Fluency

Yara, este 6 o meu amigo, Bill. (2)

Muito prazer. (2)

Igualmente. (.?)

0 senhor 6 americans? (2)

Sou, sim: (2)

De onde o senhor 6? (2)

Sou de Nova York. (-1

Da cidade? (2)

1%M:), do estado, (2)

Step 3: Participation

Participation A. Yara, este 6 o meu amigo, Bill.

Igualmente'. 0 senhor 6 americana?

9.4
103
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De onde o senhor é?

Da cidade?

N :

Partidipation B. Yara, este 6 o meu' arnigo, Bill.

Muito. prazer.

I
.11

Sou sim.

De

o

.
s'Sou de Nova York,

'51o, do estado..

'

'14'' 0

4'

in
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Grammatical Observations

And

Practice

Practice 1:

1. casa (2)

festa (2)

3. moca (2)

filha (2)

5, solteira (2)

6. sala (2.)

7. comida (2)

. 8:Maria (2)

Practice 2:

1. casa... (2)

2. festa... (2 )

3. moca... (2)

'4. filha... (2)

5. solteira... (2 )

6. sala... (2 )

7. comida... (2 )

8. Maria... (2 )

Practice 3:
1. carro (2,

2. amigo (2 )

3. estado (2)

4. Paulo (2)

5. Roberto (2)

americano (2)

7. trftfego (2)

9.6

10 ri

ti
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.PTactice'4:

1. carro,..(2)

2, amigo... (f

3. estado...(2)

4. Paulo...(2)

-Roberto... (2)

6. americano...(2)

7v trafego....(3)

Practice ';

festa (1) 14. amiga (1)

2.: comida (1) 15. terno'(1)

3. solteira (1) :16. bahia (1)

h amigo (1) 17. janela (1)

5. estado (1) 18. piloto (1)

C. : livrJ (1) 19, mesa (1).

7. casa (1) 20. borracha (1),

8. casaco.(1) 21', professora (1)

9. preqics (1) 22. ministro (1)

10. rua (1) 23, bblo kl)

11. palestra (1).

12., palacio (1)

24. jeito (1)

cadeira 1)
N

13. A''carro (1) 26. mala (1)

Practice 6.:

1. a festa (1) a festa...(2)

a comida (1) a comida.,.(2)

3. a solteira (1) a solteira...(2)

a moca (1) a moca.... (2)

a filha (1) a filha...(2)

a mesa "(1) a mesa,.,(.?)

7. a casa (1) a casa,,,,( ?)

1 617

4
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Practice 7:
(I

1.. o carro (1) o carro.... (2)

2. o estado (1) o esticio...' (2)

3. o amigo (1) (2)

0 sac° (1) o saco: (2)
. .

o americano (1) o americano

6. to mado.(1) 'o (2)
traego :(1) o trefego... (2)

Prac

(2)

ice 8:

1.

2

3.

ow -
.mesa (1) (pause).4.
festa (1)

comida (1) e

carro

amigo (1)

6, solteira (1)

7. americano (1)

.; 8.- filha (1).

4,2 9.' estado (1)
_ f C

. 10: saco w(I)
;711, casa. (r)

12. sala

411.3. medo

.

44, bpi° (1)
aito(r)

16. et4fegtS '(1).

17:, loomba (1)

18. .smosa (1)

19.. coisa (1)

20Cmoso (1)

21. lama (1)

22. santa (1)

4

'

.

a me(; '

a festa

a comida

o carro

o -amigo

a 'solteira

o americano

a filha"
tr I 4

o estado t.
--

o saco

a casd

a sala

o.medo

o bOlo

o ano

V

,

.

o t`tafego

a--blimiia

a mosa

a soisa

tro morn
a lama

a santa

-1(n

.

t

a

\
k
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Practice 9:

o carro

2. Ele quer o carro.

= 3. a cas4
7.

Ele quer a casa fambem.

'Ele quer'o carro e a casa.

;6.. a;41tsa.

7. Eta quer ameia tambem.

8. Quando aqesta?

9.. 4k fiesta e amanha.

10%. Or a que esta a comida?

11. A.comida esta em cima da mesa.

12. Vamos evitar o trafego.

13. 9 senhor conhece a moca?

14. 0 senhor conhece o americano?

15. 0 senhor conhece a Yara?

16. 0senhor conhece o Paulo?

17. A Yara quer falar conigo.

18. O Paulo quer falar comigo.

Q.9.
0 Santos esta em. Nova- York.

practice

1. uma comida (1) uma comida...W

2. uma festa (1) uma festa...(2)

5, uma soiteira (1) uma solteira...(?)

4, uma moCa (1) uma moca...(')

'uma filha (1) uma
- e

uma mesa uma mesa...(2;

7. uma casa (1). uma casa...(?)

Practice 11:

1. um carro (2)

2. um amigo

j, um estado (2)

um americano (:)

um saco (_)

ummado (2)

6
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Practice i2:

1. um carro (1) o carro (1)

um amigo (1) o amigo (1)

um .s..t.ado (1, V csta-2 (1)
1

,. um americano (1) o americauo (1) 1
c.
..,. UM Saco (1) o sac() (1)

um meoo (1) o medc (71
' k-:

1. um trafego' (1) o trafego (1)

Practice 14-

1. um carro :1)

um amigo (1;

saco (1)

o passo (1)

o trafego (1)
4

um bairro

o estado (1,

um b8lo (1)

um pico (1)

1,. o 8vo (1)

11: o ano (1)

um americano

Practice 1:

1. um carro...(_,

um estado,..(,:)

um amigo,..( )

um americano...(_,

urn sago.,.(_4

1. o carro...(')

o estadc...) -)

o amigo...(

amur,0"no, .(

o

1 . 0

109
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Practice 15

1. uma sala

D. um amigo

3. uma filha

4. uma casa

4.

5. Ele quer uma casa, ,

6, um carro

7. Ele quer um carro.

8. Ele quer um'carro e uma casa.

9. uma mesa

10.' Ele quer uma ffibsa tambem.

11. Nova York e um estado.

12. Nova York e uma cidade tambem.

13. .nn telefonema

Ele vai dar .um telefonema.

COMPREHENSION

1. Este .5 c meu carro.

). Este e o meu estadc.

3. Este e o meu amLgo', Bill.

4. Bill e um bbm'amigo.

5. Bill e americano.

2 do estado de Nova York:

7. Voce conhece o estado?

8. Conheco, sim. Eu sou de to tambem.

E Susana, de onde ela 6?

10. Ela é de Boston.

11, E Bob, de onde ele 6?

12. 21e é de Miami.

13, E eu? Eu sou de,Pennsvlvania.

14. Estou com force. Nao quezo falar mais agora.

9.11
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A. 1. De onde o senhor é?

SO4 de Minnesota,

APPLICATIONS

De onde o Paulo 6?

Ele é de Minpesota tamb6m.
.

3. De onde a Alice 6?

Ela 6'de Utah.

4. E Kathy,' de onde ela 6?

Ela 6 de Maryland.

5. E o Bill, de onde ele 6?

ilea 6 de Vermont.

6. 0 senhor 6 de.Nova York?

Sou, sim.

f

7. 0 Bill A de Nova York?

E, sim.

8. 0 Frank 6 de Nova' York tamb6m?

NAo, nAo 6.

9. Ela
7

a 6 de Boston?

NAo, nAo 6: Ela é de Detroit.

9.12

111
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Introduction

1. a. desde (1) desde,..(2)

desde (1) ', desde... (2)
1

2: a, presidente (1) pes idente...(2)

b. presidente (1) presidente...(2)

PORTUGUESE 109

RECbReING GUIDE

UNIT 10

' 3. a. bada...(2)

-b. 1pra...(4)

c. sil...(2) t

d.. Brasil...(2) \

4. a. - sil...(3,

b.' Br'asij...(3)

a. velha (1) velha... (2)

b. filha (1.)

. 6. alha (1) balha.L.(3)

7. trabalha .(1) trabalha..:(3)`

8. balho .(1) balho... (3)

I

w

r

9. trabalhb ;(1), trabalhb...(3)

10. a: trabalha's (2,),

b. tawabalho (-?.)

11. tr'abalha...(2)

b. trabalho...(2)

12. porque. (1) porque...(2Y.

13. parque -,(1) pariue...(2)

14. scir...(20 ficai.:.(2)
r

15. carro (1),, carro...(3)

.10.1
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16. Rio (1) Rip... (3)

17, 1. a. Rio (1) Rio... (2)

carro (1). carro... (2)
4

a. sair (1) sair... (2)

porque (I) perque... ( )

O

Vito A

19.

centro

centro (1) centre...(3)

. -

20. 1 uma semana (3)

21, uma semana uma semana, (3)

2).

23. a semana (1) a semana... (3)

24. avenida (1) avenida...(3)

- - r

26.

27, puma avenida...(?)

28. I --

'9. a avenida:.,b) ,

,_.

(
*

4'
. .

3u ,na avenida, (,)
..? , 6 ,

Y1,

k
3;. - .L ._ _ a

4 itt.

. 1
33. na avenida (1) na avenida..C.(3)

r

31',.' sara (1) saLa,.,( ') t (.1- ."
na sala... (2)

na 'casa... (
et.

37. na festa.,. (2)

3. a cidade (1) a cidade...(

1D.

11 3
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39. na (2)

40.

'

41. no (2) no...(3) 1
r,

4?, no carro (2) no carro.,.. (2')

56t

no estado..... ()

no parque...-(2 )
, ,<

no trafego...(2) .
4

46. centro (1)' pentro...(3)

47. no centro....(2).

48. o Brasil (2Y; o Brasil... (3)

(2)

, 52.

a 53.

54.

55.

no Brasil. (2)

o Rib (2) 'o Rio. (3) V'

--
a Rio (2)". .

. ,,' k

no Rio... (2 )

56,

. 57. mesa velha... (2 }

' 58. amigo americana ( ))

59. filhalcasada... (2)

60.

10.3.
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14'

Dialog

Step 1: Pronunciation

1. desde (2) desde quando (2) o senhor est5 .(2) desde quando
-

o senhor est5 (2) Brasil (2) no Brasil (2) o senhor

,est5 no Brasil (2) Desde quando o senhor est5 no Brasil? (3)

2. estou (2) aqui (2) estou aqui (2) semana (2) s uma

semana (2) h5 uma semana (2) Estou aqui.h5 uma semana (3)

3. trabalha (2) o senhor trabalha (2) o Rio (2) no Rio (2),

o senhOr trabalha no Rio? .(3)

4. trabalho (2), Trabaiho, sin (3) -xada (2) -baixada (2)

embaixada (2) na embaixada (2) americana (2) Na Embaixada

Americana (3)
0,

5. a embaixada (2) Onde 6,a Embaixada? (3;)

E. centro (2) no centro (2)' E no centro (3) avenida 42)

na avenida (2) presidente (2) Wilson (2.) presidente

Wilson (2) na avenida Presidente Wilson (2) E no centro,

na avenida Presidente Wilson. (3)

'Step 2: Fluency
.

Desde quando o senhor estk no Bf'asil? (2)

Estou aqui h5 uma semana. (2)'

`0 senhor trabalha no Rio? (2)

Trabaiho; sim. Na Embaixada Americana. (2)

Onde e a Embaixada? (2)

E no centro. ,Na avenida Pres'idente Wilson. (2)

Step 3.: Participation

Participation A. 'Desde quando o senhor esta no Brasil?

E

O.senhor trabalha no Rio?

T . N

Onde éa Embaixada?

E. . N

10.4
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Participation 13.

Estou a4ui ha uma semana.

0

Trabalho, sim. Na Embaixada Americana. ,

0

t no Centro. Na avenida Presidente Wilson.

vr"

10.5
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Grammatical Observations

And

Practice

Practice

c

festa... na.festa

caga,.. na casa

sala... na sMa,

embaixada.. na embaixada

cidadea.. na cidade

avdnida... na avenida

manhg.l. na manhg

mesa... namesa

na casa

Embaixada Ameiicana. na Embaixada Americana

semana... na semana

Practice 2:

centro'...

trSfego...

Rio.

parque...

estado...

Practice 3:

carro...

Brasti.%.

centro...

embaixada...

no carro

no centro

no trafego

no Rio

no Brasil

no parque

no estado

no carro

no Brasil

na casa

na centro

na embaixadS

OP
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. : s

, el .
...'° '' ., cldade... na cidade
r. . ,

.

...

, Embaixada Americana... na Embaixada Americana
..._

,
tr5fego... no trafego

sala... na sala

festa.. ; ? ' na festa

ss
115

mesa... na mesa

no Rio

.44
parque.:. no parque

4stado..: no estado

telefonema no telefonema

semana... na semana

,avenida... na avenida

I

Practice 4:

Estou na sala.

Estou na Embaixada.

Estou no ceritro.

Estou no Brasil.

Estou na festa.

Estou no parque.

Estou na Avenida Presidente
Wilson.

Estou na cidade.

Estou aqui!

'6

1.

2.

3.

4.

5..

6.

7,

8:

9.

A.

Onde voce ester?

Onde voce ester?

Onde voce ester?

Onde voce ester?

Onde voce ester?

Onde voaesta?

*Ori4e voce ester?

Onde voce ester?

. Onde voce ester?

Practice 5: (Repeat the above questions and answers, leaving space
for student reply.)

Practice 6:

Este no centro.
1. Onde ester o

2. Onde ester Yara? Este na festa.

3. Onde ester o Senhor Silva? Est6 na Embaixada.

4. Onde ester o Santos? Este aqui.

1118
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5. Onde esta a mesa? EstS na sala.

6. Onde esta o carro? Esta na avenida Presidente
Wilson.

7. Onde esta .4 Maria? Esta no parque.

8. Onde esta o Carlos? Esta no Rio.

9. Onde esta Jose? Eptfi na cidade.

10. Onde estS Roberto? EstS no Brasil.

Practice 7:

1. Onde esta Yara? EstS no parque.

2. Onde esta Roberto? Estfi na Embaixada.

.3. Onde esta Paulo? EstS na sala.

4. Onde esta o Santos? EstS na cidade.

5. Onde esta o carro? EstS no centro.

6. .Onde esta Carlos? EstS aqui. 4.

7. Onde esta Jose? Estfi no Rio.

8. Onde esta a mesa? EstSkna sala.

9. Onde esta o Senhor Silva? EstS na festa.

10. Onde estSMaria?
. EstS no Brasil.

11. Onde e'stS o carro? EstS na Avenida Presidente
\Wilson.

Practice 8: (Not recorded)

Practice 9:

1. Onde esta o Paulo?

2. Onde esta o carro?

-i. Onde esta o Jose?

4. Onde é a Embaixada?

Onde é a Avenida Presidente Wilson?

6. Onde esta a Maria?
&

I. Ondeest5 o meu amigo?

. 8. Onde é o Brasil?

9.' Onde A a sale?

10. Onde esta o trSfego?

11. Onde estfia comida?

.3.,...--

119
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Px:cticet10:

1( Onde 6 que estS o Paulo?

2. Onde'6 que estS o carro?

3. Onde 6 que estS o Jose?

4. Onde 6 que 6 a Embaixada?

Onde 6 'que 6 a Avenida Presidente,Wilson?

6, Onde 6 que estS a Maria?

7. Onde 6 que estS b meu'amigo?

e: Onde 6 que 6 o Brasil?.

9. Onde 6 que6 a sala?

10. Onde 6 que estS o trSfego?

11,,Onde 6 que estS a comiaa?

Practice 11:

1. Onde 6 que estS o Paulo?

On4e e que esti; o carro?

Onde 6 que estS o jos?

4. Onde 6 que 6 a Embaixada?

Onde 6 que 6 a Avenida Presidente Wilson?(

Onde -6 .ue estS a Maria?

7. Onde 6 que estS o meu amigo?

Onde 6 que 6 o Brasil?

Onde 6 que 6 a sala?

12. Onde 6 que est6 o tr6fego?

11. Onde 6 que estS a comida?

Practice (Not recorded)

Practice 1.:

1. Voce 5 americano?

Voce 6 de Washington?

Voce estS em Washington?

voce est6 em casa?

120

Sou, sim.

Sou, sim.

Bstou, sim.

Estou, sim.
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VOce ester com fomc?

6. Yara ester aqui?
-2

7.. Yara ester na sala?

C. A Embaixada eno centro9

EssA mogg e solteira?

Practice 14:

1. Voce,e americana?

Voce é de Washington?

3. Vcc:1 ester em Washington?

4. Voce ester em casa?

Voce'est5 com fome?

Yara ester aqui?

7. Yara ester na sala?

A Embaixada e no centro?

Essa moca e solteira?

Estou),sim.

Ester, sim.

Ester

8, sim.

sim,

Nero, nAo sou. -

NAo, nAo sou.

NAo, riZe. estou.

NAo, nAo estou.

"Ao, nAo esb.lou.

NAo, nAd'est75,

N210, nAo ester.

NAo, nAt. é. . -

NAo, nAo é.

Practice

1. numa casa (1) numa casa...(2)

numa cidade (1) numa cidade,..(>)

3. num carro (1) num carro.()
num estado (1) num estado...(:)

numa festa (1) numa festa...(')

numa avenl.da (1) numa avenida...(')

7. numa embaixada (1) numa embaixada...(),

num parque (1) num parque.(2)

121
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COMPREHENSION

1. DeRde qqando voce est& no Rio?

2. oCesde quando voce est& na embaixada?

.Estou aqui 118 cinco semanas.

4. Trabalho aqui,ha cinco semanas.

5. Estou no Rio ha uma semana.

6. Estou em Washington hfi uma semana.

7. Paulo.estfi'em Washington hfi det semanas.

3. Yara est& no Rio hfi oito semanas.

9. Yarn est& na cidade h& oito semanas.

10. Yaia trabalha na cidade?

.11.- 'Yara trabalha no Rio?

'12. Trabalha, sim. Hfi uma semana.

13.- Bill é americano:

14. Bill é americano e trabalha na Embaixada Americana.

15. Eu sou americano e trabalho na Embaixada Americana.

16. Eu estal no Brasil e eu trabalho no Brasil.

17. Tambem Bill estfi no Brasil e &le trabalha no Brasil.

18. Bill trabalha no centro,ee eu tambem trabalho no rlentro.

19. Eu trabalho no centro porque trabalho na Embaixada Americana,

e a Embaixada é no centro.

20. A Embaixada a na Avenida Presidente Wilson?

21. 8, sim. No centro da cidade.

".

10.11
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APPLICATIONS

I. 1. Desde quando o senhor.este'em.Washington?

Estou aqui h6 uma semana.

2. Desde quando o senhor este no Brasil?

Estou aqui hA cincd semanas.

3. Desde quando a senhora este no Rio`'

Estou aqui he oito dias.

A senhora trabalha na Embaixada AAricana?

Trabalho, sim.

5. 0 senhor trabalha no centro?

Trabaiho, sim. A Embaixada é no centre.

6. 0 senhor trabalha com Jose?

Nao. Eu trabalho com Paulo.

*

7. A Yara trabalha em Washington?

Trabalha, sim. Ela trabalha no centro.

8. 0 Pill trabalha em Washington?

Nao. Ele trabalha em Nova York.

9. Eu trabalho em Washington. Onde a que a senhora trabalha?

Eu trabalho em Washington tambem.

10. Paulo trabalha na Embaixada: Onde 6 que a Yara trabalha?

Ela trabalha na Embaixada tambem.

11. 0 senhor vai trabalhar no Brasil?

Claro! Eu you trabaihar na Embaixada.

12. Onde 6 que o senhor vai trabalhar?

Eu you trabalhar na Embaixada tambem.

13. Eu You trabaihar em Sao Paulo.

Ah, sim? 0 senhor nao vai trabalhar na Embaixada?

14. A senhora tambem yai trabalhar em Brasilia?

Mao, nao You. Eu you trabalhar no Rio.

10.12
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15. ,N6s vamos trabalhar no Rio, no Consulado Geral.

Ah, e!? ''Eu you trabalhar la tambem.

16. .Elegy n&o Vao ficar ho Rio??!!

NAonAo vZo. .Eles yAo sair amanh.

17. Eles nAo vZo trabalhar hoje.

Por que nAo.?

Eles nAo querem,

18. Onde e a Embaixada Americana?

' E em

'19. Onde,e que o Jose ester?

Ele ester em casa.

20. Ode 6 que o Paulo esti?

Ele ester numa festa.

21. Maria nAo est& aqui, Onde e que ela ester?

Ela vai ficar em casa hoje.

22. 0 Bill vai chegaramanhA?

Vai, sim. Muitn cedo.

23. ,Quando e que a Sandra vai chegar?

e Ela vai chegar hoje.

24. Quando e que ela vai sair?

Eta vai sair hoje tambem.

Ah, 6!?

A. 1. Nós nAo vamos sair agora,

NOs yaws sair mail' tarde.

2. NOs vamos sair as dez horas.

4. N6s vamos evitar o trafego.

B. 1. Nos no vamos chegar.&s oito.

2. Nos vamos chegar eedo.

3., NOs vamos chegar as sete'e meia.

10.13
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C. 1.' Eu quero ficar aqui.

2. Eu vou,ficar aqui ate amanha.

3. Eu YOU sair amanha.

4. E eu you sair cedo, as sete e mesa.

D. 14 Yara quer visitar o parque.

2. Mas ela nao quer visitar o parque hoje.

3. Ela nao pode visitar o parque hoje.

4. Mas ela pode visitar o parque amanha.
.

.E ela vai visitar o parque amanhh.

E. 1, Eu nao quero levantar cedo.

2. Eu nao quero levantar as set&

3. Eu nao posso levantar as set-el

4. Eu quero levantar as dez.

E eu you aevantar as dez!
......

F. 1. Eu quero evitar o trafego, clato.

Mas eu nao quero levantar as sete,

3. Eu you levantar as dez.

)1. Eu you sair as dez e meia.

E eu you evitar o trafegol

G. 1. Eles querem sair agora.

Eles nao querem sair mais tarde.

3. Eles vao sair agora.

4. E eles vao sair juntos.

1,,,i,,
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RECORDING GUIDE

UNIT 11

Part I. Pronunciation

1. sO.4 .. (2)

posso... (2) '

pode... (2)
.

agora... (2)

fome... (2)

2.

3.

4. 1. posso (1) poco (1)

2. a1moco (1) alm8co (1)

3. pode (1) Ode (1)

4, gosto (1) gosto (1)

5. olho (1) 31ho (1)

5. 1. posso... (1) poco... i(1)

2. almoco... (1) alm8go... (1)

J. pode... (1) pOde... (1)

4. gosto... (1) g8sto... (1)

olho... olho... (1)

6. 1. gosta (1) gosta... (3)

2. gosto (1) gosto... (3)

3. nove (1) nove... (3)

4. -osd (1) -osa... (3)

-vilhosa (1) -vilhosa... (3)

mara (1) mara... (3)

maravilhosa (1) maravilhosa... (3)

7. a. conheco... (2)

b. senhor... (2)

1 2
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8. a. tenho (1) tenho... (3)

b. minha (1) minha... (3)

9. tem (1) tem... (3)

Part II. New Structures.

10. a. casa (1) casas (1) casas... (2)

b. Carro (1) carros (1) carros,.. (2)

c. parque (1) parques (1) parques... (2)

11. festas... (2)

12. cidades... (2)

13. semanas... (2)

14. [Rio speaker]

casas (2)

carros (2).

cidades (2)

parques (2)

semanas (2)

15. 1. o (1) os (1) os... (2)

2.. a (1) as (1) (2)

3, um (1) tit-is (1) uns.., (2)

4. uma (1) umas (1) umas... (2)

1r. 1. os carros (1) os carros... (2)

2. as festas (1) as*festas... (?)

3. as cidades (1) as cidades... (2)

4. os'parques (1) os parques... (2)

17. 1. uns carros (1) uns carros...

umas festas umas festas...

3. umas cidades (1; umas (2)

4. uns parques (I) uns parques... (fl.
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18. as semanas... (2)

19. umas semanas... (2) '

20. As .salas.... (2)

21. umas salas... c(2)

22. [Rio speaker]

1. os (1) as (1)' uns (1) umas (1)

2. os carros (1) as festas (1)

3. uris carros (1) Ilmaq fes'..-ct (1)

23. 1. as avenIdas.... (2)

2. as embaixadas (2)

3. os americanos (2)

4. os estados 12)

5. umas avepidas (2)

6. umas embaixadas (2)

7. uns americanos (2)

8. uns estados (2)

os amigos... (2)

25. uns amigos... (2)

26. os americanos... (2)

27. uns americanos... (2)

28. 1. as mesas... (2)

2. as mocas... (2)

3. as velhas... (2)

4. as vistas... (2).

5. 'os dias... (0)

6. umas mesas...' (2)

7. umas mocas... (2)

8. umas velhas.,. (2)

9. umas vistas... (2)

10. uns dias... (2)

11.3

128

et
V



126 PORTUGUESE

29. as mesas... (21

30. as mocas... (2)

31. umas mocas.t. (2)

32. os dias... (2)

33: [Rio speaker]

1. as meninas (1)- umas meninas (1)

2. os meninos (1) uns meninos (1) ,

3. as vistas (1) umas vistas (1)

4. as mesas (1) umas mesas (1)

34. no... (2) na... (2)

num... (2) numa... (2)

35. nos... .(2) nas... "(2)

nuns:..(2) numas... (2)

36. 1. nas cidades... (2)

2. nos estados... (2)

3. nuns carros... (2)

4: Rumas mesas.... (2)

37., 1. nos parques (2)

2. nas festas (2)

3. nos carros (2)

4. nuns carros (2)

5. numas mesas (2)

6. numas avenidas (2)

7. nas mesas (2)

8. nas #mbaixadas (2)

9. numas embaixadas (2)

38. o que (1) o que... (3)

39, o que a que (1) o que a que... (3)
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40.

hl.

0 que e,que o senhor quer? (2)

0 que é que o senhor quer?....

gosta (2) gosta.... (2)

(2)

42. gosto (2) goAo... (2)
1

43.' tem (1) tem... (3)

44r tenho (2) tenho... (2)

tenho (1) tem (1)

b. tem (1) tenho (1)

c. tenho (1) tem (1)

46. tern (1) tenho (1) tem (1) tenho (1)

47. casada..: (2)

casado (1) casado... (2)

127

Special Pre-dialog, Practice

Exchange Number 1.

por favor

American: A slenhota trabalha n6 Rio?

Brazilian: 'A senhora', n'eo. 'Voce', por favor.

American: Este bem.

Exchange Number 2;

Me chame

American: Eu quero falar corn o senhor.

Brazilian: '0 senhor', ngo. Me chame de 'voce'.

American: Este bem.

.11.5
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Step 1: pronunciation

1. casado (2) 6 casado? (2) Voce 6 casado? (3)
,

2. criancas (2) com as criancas (2) esta em Washington

com as criancas (2) minha (2) espOsa (2) a minha

6sp8sa (2) A minha esp6sa esta em Washington com as
i

criancas (2) Sou. A minha espOsa estS em Washington com

as criafisas. (3)

3, quantos (2) filhos (2) quantos filhos (2) tem (2)

Quantos filhos voce tem? (3)

4. Tenho (2) dois (2) Tenho dois. (3)

menino (2) . um menino (2) nove um menino de nove (2)

menina (2) uma menina (2) tres (2) uma menina de ties (2)

Um menino de nove e uma menina de tres. (3)

6. o que (2) e que (a) '6 que 6 que (2) acha (2) o que

6 que voce acha (2) do Rio ()) 0 que 6 que voce acha

do Rio? (3)

7, gosta (2) Voce gosta? (3)

8. gostd (2) Gosto muito (3)

9. vistas (2) tem umas vistas (2) -osas (2) maravilhosas (2)

vistas maravilhosas (2) Tem umas vistas maravilhosas, (3)

Step ?. Fluency
.1
Voce 6 casado? (2)

Sou. A minhl esposa est5 em Washington com as'crp,ncas. (') .

Quantos fil s voce tem"

Tenho dois. (2)

Um menino de nove e uma menina de tres.

0 quo 6 chAe voce acha do' Rio? ())

voce gosta?.(?)

pbsto muito. (!)

Tern umas vistas maravilhosas. (2)

11.1
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Step 3. Participation

A. You are to take the role of the second speaker, Bill.

Voce e casado?

S . A

Quantos filhos voce tam?

T . U

O que a que voce.acha do Rio? Voce gosta?

G . T

,B. This time you are to take the role of Yara,'the first

speaker, who leads off with, "Are you married?" Begin

now.

Sou. A minha esp8sa estS em Washington com as criancas.

Tenho does. Um menino de nove e uma menina de tls.

0 ? V

Gosto muito. Tem umas vistas maravilhosas.

Some numbers:

um quatro sete dez treze

doffs cinco oito' onze catorze

tres gels, nove doze quinze

Grammatical Observations

And

Practice

Part I

Practice 1:

as fiestas ... (1'

as casas (1'

os carros (1'

os parques (1'

as cidades (1)

as criancas ... (1)

11.7

132

os telefonemas (1)

as semanas (1)

as filhas ... (1)

os filhos (1'

as salas (1)
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Practice 2:

os amigos... (1)

os americanos...

as embaixadas... (1)

as mesas... (1)

as mocas... (1)

os estados... (1)

its vistas... (1)

as esp3sas... (1\

os meninos..: (1)

as meninas... (1) '

as avenidas... (1)

as manhZs... (1)

Practice

1. o carro (1) ...os carros (1)

o telefonema (1) ...os telefonemds (I'

a filhd (1) .. as filhas (1)

a cidade (1) ...as cidades (1)

a semana (1, ...as.semanas (1)

o parque (1) ...os parques'W

7. a cdsa (1) ...as cdsas

sala ...as sa1as (1)

o centro (1, ...os centros" (1)

1 o filho (1, ...os filhos (1'

11. a mesa (1 is mos:s

1 . o- estado (1 ...os (1'

I'. embdixada (1 ...ds embcaxadds 11

a avenidd (1' ... is tvenidas (1'

1 o menino (1 ...os meninos (1.

1 . d vista (1 ..as vist.5 (1'

1 a r,2:,14a (1, is manhas (1

1 . a wog., (1 ...ds rocds (1,

1 o amigo (1, ...os (1)

o drericdno (1 americanos (1

11

1 3
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Practice 4:

Grouo 1.

uns parques... (

umas salas... ( \

umas fest'as... (

uns carros... (

umas cidades... ( )

uns telefonemas... (

umas caSas... ( )

umas filhas,.. (

uns centros... (

Group %

uns.estados...

,umas avenidas... ( '

umas vistas... ( '

umas mocas...

uns amigos... (

umas embaixadas... (

umas esp8sas... '(

puns meninos...

uns americanos...

Practice

1. uma festa (1) ...umas festas (1)

2. 'um carro (1) ...uns carros (1)

.... uma cidade (1) ....umat cidades (1)

4. uma semana (1) ...umas semanas (1)

um parque (1) ...uns parques (1)

F, uma filha (1) ...umas filhas (1)

7. uma casa (1) ...umas casas (1)

um telioneMa (1) ...uns telefonemas (1)

9. uma sala (1) ...umas salas (1)

13 11.9

C

I

4



PORTUGUESE

10. um estado (1) ...uns estados (1)

11. uma embaixada (1) ...umas embaixadas (1)

12. uma vista (1) ...umas vistas (1)'

13. um menijno. (1) ...uns meninos (1)

14, uma esposa (1) ...umas esposas (1)

15% um amigo (1) ...uns amigos (1)

16. um americano (1) ...uns americanos (1)

17. uma mesa (1) ...umas mesas (1)

la. uma menina (1) ...umas meninas (1)

,Practice 6:

1. os parques (1)

d. os estados (1)

3. as casas (i)

4. as mesas (1)

Qs amigos (1)

os americanos (1)

7.3 as vistas (11

8. as cidades (1,

9. os telefonemas (1)

10. umas festas (1)

11. uns carros (1)

12. umas cidades

13, umas meninas (1)

14. umas esp6sas (1)

15. uns parques (a)

16. ins estados (1)

17. umas manhas (1)

uns amigos (1)

11.10

1 t3'
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Practice

1. nos esLados (1) nos estados... (2

nas embaixadas nas embaixadas... (''

nas cidades (1) nas cidades... ('

nas festas (1) nas festas...

nos carros nos carros... (:'

nos parques (1) nos parques... (_'

nas mesas (1)' nas mesas... (7-,)

nuns estados (1' nuns estados... (

numas embaixadas (1 numas f

. 10.

11.

L.

1..

numas cidades (1'

numas festas (1'

nulls carros (1'

nun, parques (1

numas casas (1

numas cidades

numas festas...

nuns darros...

"ntal, parques...

numas casas... (

...1('
(.

Practice

1. *na festa (1 ...nas festas (1

no carro (1 ...nos carros

na casa (1 ...nas casas (1'

no parque (1 ...nos parques (r,

no estado,t1 ...nos estados (1\

na embaixada ...nas embaixadas (1

na avenida (1 ...nas avenidas (1

nura festa (1

num carro (1

...numas festas (1'
s
carros

1_. numa casa (1 ...numas cacis (1'

11. numa vend (1 ...numas -avenid'as (1

1 . num paraue (1, ...nun per'quegT1

numa umbalxada (1 ...numas embaixadas (1

1 .. num est.'s (1, estados (1
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Part II

Practice

PORTUGUESE

Instructor A Instructor B

1. Quantos filhos voce tem? Ten% quatro.

Quantos carros voce tem? Tenho does..

Quantas filhas voce tem? Tenho tres.

4. "Quantas casas voce tem? Tenho uma,

Quantas semanas voce tee? Tenho dugs.

Quantos meninos voce tem? Tcnhr urn.

Quantos amigos voce tem? Tenho muitos.

Practice

1.

J

Quantos filhos voce tem? (1)

Quantos carros voce tem9.(11

Quanta's filhas voce tem? (1)/

Quantas casas voce tem? (1)

Quantas spmanas,voce tem? W

Quantos meninos voce tem? (1'

Quantos amigos voce tem') (1)

Practice 11:

1. Quantas filhas voce tem') (1)

Quantas criarcas voce tem9 (1)

J Quantos carros voce ter') (r)

4. Quantos amigos voce tem') (1

Quantas salas voce ter? (1'-

Quantas casa's voce tem? (1)

Quantos meninos voce tem? (1'

Quantas festas voce tem? (1,
. .

.1 3
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Practice 12:

Al o meu amigo... (1)

o meu carro... C1)

o meu filho... (1)

o meu menino... (1)

a minha esposa... (1*

a minha filha... (1)

a minha sala... (1)

a minha casa... (1)

o meu telefonema... (1)

a minha vista... (1)

Practice 13:

1. a minha festa (1'

a wiuha sala )1'

o meu carro (1'
,'

a Minha filha 7:1'

a minhl esposa (1

o meu amigo (1)

os meus amigos (1

o meu menino (1

os reus meninos '1'

- .

c

Practice 1+: I

dois filhos... (1)

dois carros... (1)

dois parques... (1)

dois estados... (l.

dois americanos... (1)

B. os meus amigos... (1)

- os meus carros...(1)

os meus filhos... (1)

os meus meninos.".. (1)

as minhas filhas... (1)

as minhas casas... (1)

as minhas vistas... (1)

f

10. a minha menina (1)

11. as minhas meninas (1)

12. a minha casa (1)

1. os meus carros (1)
,..,

14. o meu estado (1)

1'. as minhaS criancas '1

1%. a minha vista (1)

1:;). a minha c3dade (1\

1'. o meu telefonema (1)

duas cidades... (1)

duas salas... (l

duas casas... (1)

duas semgnas... (1)

duas embaixadas... (12 11.,1?

1,38

s.
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part III

Practice

1. .da embaixada

2. da filha (1)

3. do carro (1)

4I. do amigo (1)

(1) da embaixada...

da filha... (3),

do carro.,. (3)-

do amigo... (3)

da semana (lt da semana...

6.. do americano (1) do americano... (3\

7.
4
des criancas (1) das criancas... (2`

8. das cidades (1) das cidades... (3)

9. dos estados (1) dos estaaos...

10. das esposas (1) das esposas... (3)

11. das embaixadas (1) das embaixadas... ;)

12. dos parques(1) dos parques... ('),)"

13. dum amigo ,(1) dum amigo.,. (3)

duma, embaixada (1) duma embaixada... (')

duma esposa (1) duma espOsa... (3)

16. dum menino (1) dum menino... (B)

17. duma cidade (1) duma cidade...'(3)

duma filha (1) duma filha... (3)

dumas mocas (1) dumas (3-) ,

20. dumas espOsas (1) dumas esposas...

21. alns amigos (1) Ourv- amigos... (3',

purr americanos (1) duns americanos...

estados (1) duns estados...

A. .dumas criancas (1) dumas criancas...

Practice lr:

0 que 6 que voce acha do Rio?

0 que 6 que voce acha da sala? (

1 1 1

139
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Practice 17:

1. 0 que a que voce acha do Rio?

2. 0 que a que voce acha do carro?

3. 0 que a que voce acha da sala?

4. 0 que a que voce acha da cidade?

5. 0 que a que voce acha da embaixada?

6. 0 que a que voce acha do centro?

7. 0 que a que voce acha do parque?

8. 0 que a que voce acha das criancas?

19. 0 que a que voce acha.dos americanos?

10. 0 que a que vLog acha das mocas?

11. 0 que a que voce acha das vistas?

12. 0 que a quevocg acha das cidades?

13. 0 que é que voce acha dos mennos?

14. 0 que e que voce acha das festas?

Comprehension

1. 0 Jose a casado?
2. A Yara a casada?
3. 0 Jdae nAo a casado.
4. 0 Santos é casado.
5. E1e tem esposa e quatro filhos.
6. E1e tem trgs meninos e uma menina.
7. E1e nAo tem filhos.
8. Ela tambem nAo tem filhos.N
9.

,

voce? Quantos filhos voce tem?
NAo tenho. NAo sou casado.

11. 0 que a que voce acha do Rio?
12. Voce" gosta?
13. NAo, nAo gosto.
14. A cidade a muito velha.
15. A minha esposa este em Nova York agora.
16. Ela vai chegar amanhA.
17. Tenho dois filhos.
18. Tenho duas filhas.
1). A minha menina este aqui..
c). 0 meu menino este em casa.
21. A minha esposa quer ficar com as criancas.

11.15
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22. As criancas querem ficar corn a minha espOsa .

23. As triancas podem ficar corn a minha esposal
24. 0 menino pode ficar corn a minha espasa.
2 5. A menina nao pode ficar comigo.
'26. A minha esp5sa tquer ficar s6 at as dez.

27. 0 que é que voce acha do Brasil?
28. 0 que é que voce acha da minha festa? ,

29. 0 que é que voce acha das minhas criancas?
30. 0 que é que gle acha do meu carro?
31. 0 que é que ela acha de-Nova York?
32. 0 que é que ela acha da casa?
3j. 0 que é que ela acha do Senhor Silva?

l

V

141
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RECORDINGGUIDE

Preparation

1. -portugues (3)

2.

3. gues...,(2)

tuguao:... (2)

por... (2)

Portugues... (3)

h. Portugues/Portugues (2)

Portugu6s/Porchuges (2)

6.

7. Portu... (2)

Portugues... (3)

9 oportunidade (3)

10. oportunidade (3')

11. dada... (2)

tunidade... (2)

opor... (2)

oportunidade... (2)

gramatica

13. gramStica (

14. coati... (2)

m5tica... (?)

gra... (-1)

gramatica... (2)

UNIT 12

C

12.1

14 2

4s.
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15. ingles (2)-

16. ingles (3)

17. glass... (2)

ingl6s... (2)

18. espanhol (3)

19. espanhol (3)

20. nhol... *(3)

espanhol... (3)

21. espanhol (1) - espanhol... (2)

22. praticar (3)

23. praticar (2)

.24. -car. (2)
-ticar... (2)-

pra-... (2)

praticar... (2)

-):.

26.

- _

is whispered).

27, as dportunidades (1) as oportunidades... (2.'

>, a. muita (1) milita... (2)

b. muita oportunidade (1) muita oportunidade... (?)

29. o dia (1) o dia... (!)

30.

31. osdias (1) os dias... P.)

32. gosta (2)

;. .gosto.(f)

3,i. fala (f) Pala... (''

-4. f,alo (f) falo...

-.?( nota (')

.0.

7
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37. no.0 (2)

38. atrapalh (2)
A

39. tenho (2) tenho... (2)

40. - - --

41. que (2) que... (3)

42. tenho que sair (2)

43. tenho que sair (1) tenho que sair... (3)

44. tenho que come?: (1) tenho que comer... (3)

45. - ... M al. 4

46.

.. ..
,.....

47. - --

48. -
49. tem que sair (1) tem que sair... (3)

50. tem que ficar (1) tem que ficar... (3)

51.

52
- - - - si

N

I

12.3
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Dialog

Step 1: Pronunciation

Step 2:, Fluency

Voce fala portugues muito bem. (2)

Voce nao nota um sotaque espanhol? (2)

Um pouco. Por que? -Voce fala espanhol tambem?' (2)

Falo. E atrapalha muith. As palavras, a gramatica, etc.(2)

r

o

Voce tem muita oportunidade de-p3acticar portugues? (2'

'Tenho que falar no escritorio todos os.dias. (2)

E que tal o seu ingles? (2)

Pessimo! (2)

Step 3: Participation

0

)

1 4 :,

1
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r

Part I.

Practice 1:

posso... (1)

tenho... (1)

pretendo... (1)

quero... (1)

Practice 2:

A. fala... (1).

trabalha... (1)

nota... (1)

gosta... (1)

atrapalha... (1)

acha... (1)

Practice :

ficar... (<.

falar... (2)

levantar... (2)

visitar... ()

Practice 4:

fico (1)

falo (1)

levant() (1)

visito (1)

Grammatical Observations

And

Practice )

N

falo... (1)

trabalho... (1)

gosto... (1)

B. pretende... (1)

pode... (1)

chegar... (2),

evitar... (2)

praticar... (2)

chego (1)

evito (1)

pratico (1)

I
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Practice

fica (1)

fala (1)

levanta (1,

visita (1)

chega (1)

evita (1)

pratica (1)

It

1

Practice 6: .

1. ficar fico fica (1) ,
..I

2. falar fSlo fala (1)

3. levantar '1.-:anto levanta (1)

4, visitar visito visita (1)

5. chegar chego chega (1)

6. evitar evito evita (1)

7. praticar pratico pratica kl)

8. trabalhar trabalho trabalha (1)

.Practice 7:

1. chego (1) 8. pratica (1)

2. chega (1) .. 9. fico' (1)

3. visita (1) 10. ,falo (1)

4. praticar (1) 11. levanta (1)

5. 'evitar (1) . .
12. trabalbo (1)

6. levanto (1) 13. fica (L)

7. evito (1) 14. visitar (1)

practice 8:

1. falo (1) falo... (2)

2. fico (1) fico... (2)

3. levanto (1) levanto... (2)

4. chego (1) chego... (1) -

5 visito (1) visito... (2)

6. evito (1) evito... (2)

12.6

.1'1i
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7. pratico (1) pratico... (2)

8. trabaiho (1) trabaiho... (2)

Practice 9.:

1. fala (1) faLa.., (2)

2. fica (1) fica...' (2)

3. levanta (1). levanta... (d)

4. chega (1) chega... (2)

, visita (1) visita... (2)

6. evita (1) evita... (2)

7. pratica (.,.) pratica... (2)

8. trabalha (1) trabalha... (2)

Practice 10:

1. fala (1) falo (1)

2. fica (1) fico (1)

3. pratica (1) pratico (1)

4. levanta (1) levanto (1)

5. visita (1) visito (1)

6. gosta (1) - gosto (1)

7. trabalha (1) trabalho (1)

8. evita (1) evito (1)

9. nota (1) noto (1)

10. acha (1) acho (1)

.

Practice 11:

1. fala... (1) falo... (1)

2. fica... (1) fico... (1)

3. pratica... (1) pratico... (1)

4. levanta... (1) levanto... (1)

5. visita... (1) visito... (1)

6. gosta... (1) gosto... (1)

12.7

1 :18
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trabalha... (1) trabaliho'...(1).

evIta... (1) evito... (1)

. nota... (1) noto... (1)

at:ha... (1) acho... (1)

Practice 12:

Instructor A

1. Voce fa1a portugues?

2. Voce pratica portugles?

Voce pratica ingles?

. Voce trabalha aqui?

Voce fica na cidade?

Voce levanta cedo?

7. Voce chdga tarde?

Voce gosta?

Voce evita o trafego?

10. Voce nota urn sotaque?

Practice

Instructor A

1. Yara fala ingles?

O Paulo fica na cidade?

A Maria' levanta tarde?

O Santos fala espanhol?
f,

O Sgphor Silva trabalha no Rio?

. Ele gosta)

Ela pratica muito?

i'. Carlos visita o Paulo muito?
f

0 espanhol atrapalha muito?

1 . A Ma ifi chega cedo?

I
12 . P

I-

Instructor B

Falo,simi.. (1)

Pratido, sim... (1)

N5o, nao prtico... (1) .

Trabalho, cim... (1)

N-ao, nao fico... (1)

NSo, nao levanto...

N3o, nao chego... (1)

Gosto, sim... (1)

Evito, sim... (1)

N5o, Pao noto... (11

Instructor B

N3o, nao fala... (1)

N5o, nao fica...

NAo, nao levanta... (1)

Pala, sim... (1)

Trabalha, sim... (1)

(-N5o, nao gosta...

Pratica, sim... (1)

Visita, sim... (1)

Atrapalha, sim... (1)

N2o, nao chega... (1'
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Practice 1: (Leave space on tape for answer;

1. Voce falaportugues?

2. Voce fica ate as dez?

=I Voce levanta cedo?

4. Voce gosta?

Voce trabalha em Washington?

6. Voee nota um sotaque?

7. Voce pratica muito?

Voce evita o trafego?

Voce chega as :love?

1'). Voce fica com o Paulo?

Practice 1=:

,Example: Ask me if I

1

speak English.

Voc fal ingles?

1 Ask me if I practice English.

Ask me if I practice a lot.

Ask me if I like it.

Ask me if I get up at seven.

= Ask me if I notice an accent.

6. Ask me if I work here.

7. Ask ::+e If I arrive early.

Ask me if I am staying until five.

Ask me if Paul is staying until five.

Ask me if Paul works in

II. Ask me if Paul speal.s English.

As1... me if Paul gets up early.

0. Ask me if Paul avor:ds tie traffic..

1.. Ask me if Paul practices a lot.

1=. Ask me if Pa,:1 arrives at eight.

(Pause

- 147

Voce pratica ingles?

Voce pratida muito?

Voce gosta?

Voce levanta as sete?

Voce nota um sotaque?

Voce trabalha aqui?

Voce chega cede?

Voce fica ate as cinco?

Paulo fica ate as cinco?

Paulo trabalha no Rio?

Paulo fala ingles?

Paulo levanta cedo?

Paulo evita o tr6fego?

Paulo pratica muito?

Paulo chega as oito9
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.

Practice 16:

trabalhar (1) trabalhar... (3)

achar (I) achar... (3)

atrapalhar (1) atrapalhar... (3)

Practice. 17:

1. no--a (3) nota... (2)

noto (1) noto... (2)

notar (1) notar... (2)

2. gotta (1) gosta..,... (2)

gosto " (1) gosto... (2)

gostar (1) gostar... (2)

Part II.

iractice 18: (1) , then... (2)

a. 1. aosto de Maria.

2. Gost' de falar.

3. Gosto de Yara.

4. Gosto de Paulo.

5. ,Gosto de praticar.

6. Gosto de comer.

7. Gosto de levantar, cedo,

8. Gosto de ingles.

9. Gosto de Washington.

10. Gosto de4voce.

11. Gosto de Bill.

1%. Gosto de portugues.

Gosto de trabalhar.
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b. 1. Gosto da Maria.

2. Gosto do Paulo.

3. Gosto da Yara.

4. Gosto do presidents.

Gosto da cidade.

6. Gosto das vistas.

7. Gosto das criancas.

8. Gosto do Rio.

9. Gosto da Embaixada.

10. Gosto dos' parques.

11. Gosto da sala.

12. Gosto das palavras.

13. Gosto do sotaque.

14. Gosto da festa.

15. Gosto da comida.

Practice 19:

. 1. Voce gosta do Rio?... (1)

2. Voce gosta da cidade?... (1)

3. Voce gosta do oarro?... (I)

4. Voce gosta do parque?... (1)

5. Voce gosta dos meninos?... (1)

6. Voce gosta da comida?... (1)

7. Voce gosta dos americanos?... (1)

8. Voce- gosta do escrit6rio?... (1)

9. Voce gosta do meu amigo?... (1)

10. Voce gosta dos meus amigos?... (1)

11. Voce gosta da minha esp8sa?... (1)

12. Voce gosta das,minhas festas?... (1)

13. Voce gosta do trafego?... (1)

14. Voce gosta da Yara?... (1)
A

l.. Voce gosta do Paulo?... (1)

12.11

.1 5 2
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Practice 20:

1. Gosto de falar.

2. Gosto de comer.

3. Gosto de sair cedo.

4. aosto de ficar ate larde.

5. Gosto de falar portugues.

6. Gosto de evitar o trafego.

7. Gosto de chegar cedo.

8. Gosto de visitar Washington.

9. Gosto de praticar portugugs.

10. Gosto de trabalhar aqui.

Practice 21:

1. NAo gosto de levantar cedo.

2. NAo gosto de falar espanhol.

3e Nao gosto de praticar ingles.

4. NAo gosto de chegar as sete.

'5. NAo gosto de visitar o Paulo.

6. NAo gosto de sair cedo.

7. NAo gosto de falar com um 'sotaque espanhol.

8. NAo gosto de trabalhar em Washington.

9. Nao gosto de ficar em, Nova York.

10. WA° gosto de atrapalhar voce.

t.^

Practice 22:

1. Paulo gosta da embalxada.

Paulo gosta da cidade.

3. Paulo gosta do centro.

4. Paulo gosta da Maria.

Paulo4gosta do Carlos.

r.
*P

Paulo gosta do Rio.

7. Paulo gosta do Brasil.

12.12
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8. Paulo gosta dos meus amigos.

9. Paulo gosta da minha.vista.

10. Paulo gosta da minha casa.

11. Paulo gosta dp carro. .

12. Paulo gosta da minha Eilha.

13. Paulo gosta do menino.

Practice 23:

). A Maria
.
nAo gosta do Bill.

2. A Maria nAo gosta da Yara.

3. A Maria nAo gosta'do trafego.

4. A Maria nAo gosta da feSta.

5. A Maria nAo gosta do meu carro.

6. A Maria nAo gosta da minha espasa.

7.. A Maria nAo gosta da comida.

8. A Maria nAo gosta do parque.

9. A Maria nAo gosta da sala.

10. A Maria nAo gosta da vista.

11. A Maria nAo gosta do meu filho.

12. A Maria nao gosta das minhas festas.

13. A Maria nAo gosta da menina.

%

r

)

Practice24:

1.

.2.

3,,

.Voce gOsta do Brasil?

voce gosta de cidade? 1

Voce gosta de falar portugues?

41 voce gosta,de chegar cedo?

. Voce gosta de levantar cedo?

r. Voce gosta da vista?

7. Voce gosta das criancas?

8. Voce (..osta do carro?

9. Voce gosta de trabalhar,aqui?

'10. Voce gosta da comida?

12.13

15%1



152 'PORTUGUESE

Part III.

Practice 29: (1), then... (2)

1. Tenho que falar.

2. Tenho que praticar.

3. Tenho que levantar.

4. Tenho que ficar.

5. Tenho clile trabalhar.

6. Tenho que sair.

7. Tenho que visitar.

8. Tenho que comer.

9. Tenho que dar um telefonema.

Practice 26: (1), then... (2)

1. A Maria tem que levantar.

2. A Maria tem que praticar.

3. 0 Paulo tem que falar portugues.

4. 0 Paulo tem que ficar.

0 Santos tem que sair cedo.

6. Ele tem que trabalhar.

7. Bill tem que comer.

8. Ela tem que evitar o trafego.

9. Ela tem que chegar cedo.

Practice 27: (1), then... (2)

1. voce tem que sair?

2. Voce tem que trabalhar?

Voce tem que praticar?

4. Voce tem que ficar?

Voce tem que levantar?

6. Voce tem que falar ingles?
49

7. Voce tem que dar um telefonema?

8. Voce tem que vir?

9. Voce tem que chegar cedo?

1,153:1
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Practice 28:

1. Tenho que trabalhar mais.

q. Tenho que praticar mais.

3. Tenho que levantar hs seis.

4. Ela tem que levantar As sete.

Ela tem que sair cedo.

6. Eu tenho que sair cedo tamb4m.

7. Eu tenho que comer menos.

8. 0 Paulo tem que comer mais.

9. 0 Paulo tem que firaticarfespanhol.

10. 'Yara tem que trabalhar hoje..

t 11. Voce tem que trabalhar amanha?

12. Tenho que chegar cedo amanhA.

13. Tenho que falar portugAs na Embaixada.

14. 0 Carlos tem que vir As cinco.

15. Mas ale tern que ficar ate as dez.0

Part IV. Negative zfuestions'

Practice 2Q:

Ela nAo 6 casada?

Ele nAo 6 amqricano?

Voce* nAo 6 a mais velha?

`A. 1.

2.

3.

B. 1. Ela nAo 6 solteira?

440 2. Ele nAo 6 de Nova York'

3. Ele. nAo 6 porti,-7

4. Ele nAo 6 inglas?

5. Voce nAo 6 casado?

6. :Voce nAo 6 solteira?

7. Ele nAo est6 em casa?

". 8. Ela nAo esta na Emba4xada?

12.15
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D

Practice 30:

A. 1. Noce pao vai comer?

2. Voce nao vai trabalhar?

3. Voce nAo pretende sair?

4. tie nAo pretende chegar cedo?

5. tle nAo'quer chegar cedo?

6. tle nao tem que chegar amanha?

B. 1. Voce nao vai sair?

2. Voce nAo vai levantar?

3. Voce nSo vai dar um telefonema?

4., tle nao vai trabalhar?

tle nao quer trabalhar?
f

6. Ela nao quer ficar?

7. Ela nao tem que ficar?

8. Yara nao tem que trabalhar?

9. Yara nao pretende trabalhar?

Practice 31:

A. 1. Voce nao nota um sotaque espanhol?

2. Voce nAo trabalha em Washington?

3. Voc4 nao fala espanhol?

4. tle n o fala portugues?

c-.. Ela na pratica mua'J?

B. 1. Voce nao chega cedo?

0 Bill' nao chega cedo?

0 Paulo nao fica a',:e Ns cinco?

4. 0 Paulo nao gosta do Rio?

c1. Voce nao gosta da Yara?

6. A Yara nao gosta de voce?

7. 0 espanhol nao atrapalha?

F'. Voce nao nota um sotaque ingles?

12.1r
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Comprehension

Y
155

1. Voce nAo tem um sotaque americano.
2. Voce nAo fala com um sotaque ingles.
3. Ela fala com muito sotaque.
4. Ela fala com pouco sotaque.
5 . Ela tem pouco sotaque.
6. Ela tem que pro:icar mais.
7. Ela nAo tem muita oportunidade de falar.

' 8. Mas o Bill pode falar todos os dias.
9. Ele tem quefalarna Embaixada.
10. Ele tambem fala espanhol. 1
11. E o espanhol atrapalha um pouco.
1%. A gramatica atrapalha, e as palavras tambem.
P.. Eu tenho que levant'r cede- todos os dias.
I.. Eu nAo quern levantar,cedo mas eu tenho que levantar cedo.
lc:. Eu levanto cedo porque eu tenho que sair cedo.
16'. Eu nAo gosto de Bair cedo.
17. Eu tenho que chegar no escritorio as oito.
18. Eu traba].ho na Embaixada Americana no Rio.
19. E tenho muita oportunidade de falar Portugues.
'0. Tambem tenho muita oportunidade de falar ingles.
)1. Mas eu nAo posso falar espanhol na Embaixada.
2;... Eu nAo noto sotaque espanhol.
23. Yara s6 fala um pouco de ingles.
24. Ela nAo gosta de falar .ingles.
25. Ela evita falar ingles.
26. Mas o Santos nAo evita falar ingles. tie fala muito.

27. Se voce quiser voce pode falar ingles com ele.
28. Eu chego no escritorio todos os dias as nove.
29,. Maria chega as oito.
30. Ela trabalha ate'as cinco.
31. Ela tem que trabalhar ate as cinco.

12.17
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)

e RECORDING GUIDE

1. a. centro (2)

d b. pretende (2)

c. igualmente (2)

d. embaixada (2)

2. a. centro...

b. pretende... (2)

c. igualmente... (2)

d. embaixada... (2)

. UNIT 13

$

3. e. sente (1) sente.... (2)

f. chovendo (r) chovendo... (2)

4. e. .sente... (2)

. f. chovendo... (2)

/ F. g. levanto (2)

h. quando (2)

i. quanto (2)

j. amanha (2)

,6. g. levanto... (2)

..-

h. ,quando... (2)..*

i. quanto... (2)

7. amanha..% (2)

7. k. mando (2)

1. Banda (2)

m. canso (2)

8. k. mando... (2)

1. banda... (d)

m. canso... (2)

13.1
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9. n. bom (2)

o. com (2)

P. onde (2)

10. n. bom... (2)

o. com.,. (2)

P. onde... (2)

11. q. onca (2)

r. longe (2)

s. onda (2)

12. q. onca... (2)

r. longe... (2)

s. onda... (2)

13. t. sim (2)

u. cinco (2)

v. ingles (2)

t

14. t, sim... (?)

u. cinco... (2)

v. ingles... (2)

15. w. mim

x. vim (2)

T6. w. mim... (2)

x. vim... (2)

17. y. ainda (2) (slut./ speed)

18. y. ainda... (3) (normal speed)

19.

20. ainda... (3)

21. nao... (2)

vao... (2)
13.2
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Zo... (2)

falam (.2)

?4. falam (1) falam...

Jr". falam

'F. falam (1) falam... (')

?7.

G' 4. 1. gostam (1) gostam... (J)

?. praticam (1) praticam... (J)

trabalham (1) trabalham... (')

levantam (1) levantam... ())

pretendem (1) pretendem...

podem (1) podem... (')

,querem (1) querem... (

30. 1. chegam (1) chegam..-v

evitam (1) evitam... ( )

visitam (1) visitam... (')

'31. moram moram...

3. 1. pretendemos... (?)

?. podemos...

queremos... (')

"),3. vamos... ())

d4. 1. chegamos chegamos... (')

fi,lamos (1) faiamos... ( )

. trabalhamos (1 trabalhamos... ()

visitamos (1) visitamos...

evitamos (1' evitamos... (')

chegamos... (

falamos... (

trabalhamos... "

(

evitamos... (

lj

I 0 1
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36. moramos (2) moramos... (2)

37. moramos... (2)

39.

41.

42. 1. gosto... (1) gosta... (1) gostam... (1)

gostamos... (1) gostar... (1)

2. noto... (1) nota... (1) notam... (1)

notamos... (1) notar... (1)

3. Moro... (1) mora... (1) moram... (1)

moramos... (11 morar... (1)

43. 11. gostam... (1) gostamos... (1)

2. notam... (1) notamos... (1)

3. moram... (1) moramos... (1)

44.41A embaixada fica no centro (1)

45. Recife fica i;e, Brasil... (2)

46. Onde fica a Embaixada Americana?... (2)

47. Fica n4 Avenida Presidents Wilson... (2)

13.4
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,Step 1: Pronunciation

Step 2: Fluency

PORTUG

(-
1

Dialog

Como é que o senhor se sente hoje? (2)

UM pouco cansado, Ainda estou'resfriado.

E Nico. (2)

Esta chovendo outra,vez. (2)
.

E parece que vai chover o dia todo. (2)

O trafego esta horrivel h oje. (2)

Onde os senhores moram? k2)

Moramos-no Leme. (2)0

t longe? (2)

Ulo, fica perto do tunel. (2)

Step 3: Participation

13.

(2)

4

3.
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Grammatical Observations

end

- Practice

Part I

Practice 1:

fala... (1 faram... (1)

mora... (1) moram... (1)

gosta... (1) goitam... (1)

levanta... (1) levantatn... (1)

pratica... (1) praticam... (1)

trabalha... 'trabalham... (1)

@le fala... (1) eles falam... (1)

81e evita... (1) 8les evitami.. (1)

ela mora... (1) elas moram... (1)

ela nota... (1) elas notam... (1)

o senhor chega...

o senhor visita...

Practice 2:

(1) os senhores chegaM... (1)

(1) os senhores visitam... (1)

1 chega (1) E. trabalham (1)

falam (1) 7. mora W

3. moram (1) c. Pala (l

evita (1\ falam (1)

notam (1) practicam (1)

13.E
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Practice

A

1. Elas falam bem?

2. Elas(trabalham muito?

3. Elas moram perto?
.

4. Elas chegam cedo?

5.
r

tles praticam aqui?

6. Eles levantam cedo?

B

Falam, sim.

Trbalhar, sim.

Moram, sim.

NAo, nAo chegam.

praticm, sim.

NAo, nAo levantam.

(. Lies ficam/no Rio? Nlo, nAo ficam.

8.' Eles gogtam da cidade?
C
Gostam, sim.

/
Practice 4: (Leave pause for answer after question.)

1. Eles gostam da vista?

Eles trabalham 'a cidade?

3. Eles moram em Washington?

4. Eles praticam

5. Eles levantam As'sete?

6. Cies falam inglgs em casa?

7. Pies ficam aqui?

Practice

1. Eles moram no Rio? (1)

Eles gostam do Rio? (11

3. Eles trabalham no Rio? (1)

4. Eles falan portugugs?

5. Eles levantam tarde? (1)

Eles chegai cedo? il)

7. Eles praticam casa?

8. Eles ficam no escritOrio? (1)

Gostam, sir%

Trabalham, sim.

Moram, sim.

Praticam, sim.

Levantam, sim.

Falam, sim.

Ficam, sim, -
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Part II

Practice 6

A B

1. Os senhores trabalham aqui? Trabalhamos, sim. ...(1)

2. Os senhores praticam muito? Praticamos, sim. ...(1)

3. 'senhores falam ingles? Falamos, sim, ...(1)

"4. Os senhores notam um sotaque? Notamos, sim. ...(1)

Os senhores chegam cedo? N1-0, nao chegamos. ...(1)

E. Os senhores evitam o trinel9 Evitamos, sim. ...(1)

7. O'S senhores moram com Jose? Wao, -o moramos. ... (1)

Os senhores gostam da gramatica? NA, nao gostamos.

,16ractice 7 (Leave pause before and after answer).

A

1. Os senhores trabalham em Nova
York ou em Washington?

2. Os senhores chegam cedo ou tarde?

B

Trabalhamos em Washington.

Chegamos tarde.

4 3. Os senhores praticam muito ou poujo9 Praticamos pouco.

Os senl-ores moeam longs ou perto?

Os senhores gostam de falar ou
de comer?

Os senhores falam espanhol
ou ingles9

7. Os senhores levantam Ns oito
ou is sete?

Os senhores ficam aqui ou em
Nova York9

Practice s, (Not Recorded)

it;

Mcraros perto.

Gostamos de comer.

Fa:amos ingies.

Leantamos As seLe),

Ficamos em Nova York.
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Part I//

.4%mMo
Practice 9:

1. Acho que You saiy.

2. Acho que ale esta cansadb,

3. Acho que you gostar dela.

4. Acho que esta chovendo outra vez.

5. Acho que vai chover.

6 15. Acho que ale esta resfriado.

7. Acho que ales moram no Ieme.

8. Acho'que ales trabalham no Leme.

Practice 16:

1. -Acho que ela esta com tome.

2. gcho que ale a casado.

3. Acho que ale a americano.

4. Acho que ale conhece a Maria.

5. Acho clue ale trabalha em Washington.
1

6. 0 senhor acha que ela fala portugas?

7. 0 senhor acha que ela a casada?

8. 0 senhor acha 'clue ela tem sotaque?

9. 0 senhor acha que ela tem que praticar?

10. 0 senhor acha que ela pretende ficar?

11. Achamos .que ales moram perto.

12. Achamos que ales falm ingles.

13.9
I (11



PORTUGUESE 16

13. Achamos que ela 6 casada.

r 14. Achamos que ela. 6 do Texas.

15. Achamos 9fue vai chover.

Practice 11:

1. Parece que a festa 6 amanht.

2. Parece ol" Yara ester com fomt

3. Parece que Yara conhece a cidacle bem.

4. Parece que Yara pode falar,bem.

5 Parece gut Yara n4a, pode .thegar cedo.

6. Parece que nAo vai choN..er hoje.

7. Parebe que ester chovendo agora.

Part Iv

Practice 12:

/ \\

...a

./

S.

a, 1. Onde 6 que .o senhor mora?

2. Onde 6 que o senhor trabalha?

3. Ond, 6 que o senhor pratica?

4. Orzde 6 que o senhor fica?

5. Onde 6 que o senhor pretende ficar?

6. Onde 6 que o senhor pretende estar?

7. Onde 6 que o senhor quer estar?

b. . 'Porque 6 que o senhor trabalha 'ern Washington?

2. Porque 6 clue o senhor mora no Leme?

3. Porque 6 que o senhor pratica todo C' die?

Porque 6 quo o senhor evita o tlanel?

Porque 6 que o senhor chega cedo?

Porque 6 que,o senhor quer chegar cedo9

7. Porque 6 que o senhor vai chegar cedo?

c. 1. Quando 6.que p senhor pratica?

Quando 6 que o senhor levanta9

4 3. Quando 6 que o senhor chega'

. 0

1
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4. Quando a que o senhor pretende chegar?

Quando a que o senhor quer chegar.?

6. Quarido a que o senhor quer sair?

7. Quando a gtae o. senhor tem que sair?

d. 1. 0 que e que o senhor acha?

2. 0 que'e que o senhor acha da comida?

0 que a que o senhor acha do h...o?

1. 0 que a que o senhor quer?

0 que a que o senhor quer ser?

(-). 0 que e que o senhor tem?

7, 0 que a que o senhor tem que praticar?

1p que e que o senhor gosta?

c/. C'que e que o senhor gosta de comer?

Practice 13:

1. pert° do carro...

2. perto da avenida.. (2)

perto das embaixadas... (2)

perto do t6nel. (2)

perto dum (-)

6. perto duma cidade... (-2)

7. perto das cidades,..

perto dumas cidades...

perto do (J)-

longe do Rio... (?)

11. longe ())

longe da cidade.

tonge da minha e!!pOsa... / 1

1 +, lunge das criancas...

lc. longe dos americanos, (')

longe do meu carro... (

17. longe dos meus amigos ,.

1. longe da embaixada.. (,)

13, 11

14 1.1
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ti

Comprehension

1. Estou um poucc;`resfriado.
2.' Jose estfi umpouco resfriado.
3. Jose se sente um pouco cansado.
4. Eu estou muito cansado.

0 senhor se sente bem?
6. 0 senhor se sente. cansado?
Z. 0 senhor ainda estfi resfriado?
8. 0 senhor estfi com fome?

''9. Estfi chovendo ainda?
10. Parece4que estfi choVendo outra vez.
11. Parece que vai chover amanhA.
12. Parece que vai chover hoje.
13. 0 senhor acha que vai chover hoje?
14. 0 enhor acha que eles moram longe?
15. Moram perto do tfinel.
16. Trabalham longe da cidade.
17. 0 tianel ficalpertf
18. 0 iinel.fica perto da Embaixada Americana.
19. Eu moro perto da Yara.
20. E rerto?
21. Nao, nao a perto. E longe.
22. ,Onde as senhoras trabalham?
23. Onde a senhora pratica ingles?
24. Onde a senhora estfi?

Estou no Leme.
26. E logic°. 0 trfifego esta hdeivel hoje.

13.12
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RECORDING GUIDE

UNIT 14

Preparation

1. Ao ...(2)

2. 1. licAo (1) licAo... (2)

2. entAo (1) entAo... (2)

3. 1. ei....(2)

2. solteiro... (2)

3. ei... (2)

4. 1 falei (1) falei... (21

2. trabalhei (1) trabalhei... (2)

3. visitei (1) visitei... (2)

5. 1. falei... (2)

2. trabalhei... (2)

3. visitei... (21

6. 1. falei... (2)

- 2. trabalhei... (2)

3. visitei... (2)

7. levantei (1) levantei... (2)

8. - -

9. morel.... (2)

10. gostei... (2)

11. evitei... (2)

12. cheguei (2)

13. figuel (2)

14. pratiquel (2)

15. .estudar (1) estudar... (3)

14.1

.1 7 1
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16. estudei... (2)

17. passar (1) passar... (3)

18. passei... (2)

19. 1. estudei... (2)

2. passei... (2)

20. estudo (2)

21. -

22. trabalho/trabalhei (2)

23. falo/falei/levanto/le4antei (2)

24. falei/falo (2)

25. 1. sou... (2)

2. pouco... (2)

26. ou... (?,s,

27. 1. falou (1) falou... (2)

2. chegou (1) chegou... (2)

3. trabalhou (1) trabalhou... (2)
/

4. achou (1) achou... (2)

28.

29. ele levantou (2)

30. voce morou (2)

31. ela evitou (2)

32. ela visitou... (2)

33. eta falou... (2)

34. ele ficou... (2).
35. ele praticou... (2)

36. o senhor notou... (2)

37. o senhor estudou... (2)

14,2
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38. o senhor passou...

39. preparar (1) preparar

40. ele.preparou... (2)

eu preparei... (2)

42.

43. fui (1) fui... (3)

44: foi (1) foi... (3)

45. fui/foi (2)

(3)

46.- fui... (1)/foi... (1) fui...(1)/foi...(1)

47. foi (2)

48. foi/fui (2)

49. tive (1) tive%.. (3)

.50. teve (3)

51. tive/teve (2)

52. teve... (3)

53. teve... (1), /tive... (1) teve... (1)/tive... (1)

54. a. tive que ficar (2)

b. teve que ficar (2)

55. Tive que ficar (1) Tive que ficar-... (2)

56. Teve que ficar (1) Teve que ficar., (2)

57. Teve -que sair.(2)

58: Tive que sair.(2)

59. Tive que trabalhar,(2)

60. Teve que trabalhar.(2)

61. Tive que trabalhar (2)

62. 'Tive que praticar (2)
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63. Teve que praticar (2)

64. Teye que Aar (2)

65. *-

66. ao (1) ao:.. (3)

67. ao tOnel (1) ao tUnel... (2)

68. ao escrit6rio (1) ao escrit6rio... (2)

69. ao centro (1) ao centro... (2)

70. ao parque... (2)

71. ao Rio... (2)

72. -

73. a cidade. (1) a cidade... (3)

74. a festa (1) a festa... (3)

75. a minha esp8sa (1) a minha esp8sa:.. (3)

76.. a sala... (2)

77. A Embaixada... (2)

78. 4 tarde... (2).

79. nela (1) nela... (3)

80. neje (1) Wale... (3)

81,
):

'Vele (2)

82. nela/nele:nele (2)

83. -

84. 1. dialog() (2)
) '2. dificil (2)

' 85. 1. dialog() (2)
2. dificil (2)

86. 1. dialog() (1) dialogo...
dificil (1) dkficil... 3

14.4
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Dialog

Step 1: Pronunciation

Step 2: Fluency

Professor: 0 que a que -osekhor vai fazer hoje

A tarde?'

Aluno: Vou edtudar a licAo treze.-

Professor: 0 senhor nAo estudou ontem?

Aluno: NAo. Estudei a doze. E e tao dificil!

Passei tees horas nela.

Professor: Noksa! EntAo o senhor nAo foi ao cinema

com os outros? '

'Aluno: Nlo, nlo fui: Fiquei em casa. Tive que

preparar os difilogos.

Step 3 Participation

a

a



Gramma-tical.Obeer-Vations
_

Arui

.

_ -

1. ettudei.... _41-

4);

111

- 4. iidtet

batei,.

. 4)
-

Practice -2

(1)

:falouL. -41

3.- TIratiCciu,
, ,

4. 41
aoatoll (1)

6. levantou... (1?

Praatiae,1

.

--trabalhe i

. lalei ,

npto_
_

Practice

4

7. evitei . (11

8. ),(1

9. cheguei... (1)

10: trabalhei. (11

41_ lessei... .(r)

12. preparei. ., (1)

(11.

8, 1.40#(5ii:._ m

(1)-

10. trabalhpu
11. 1S.asaOu,._: 0):t.

12. -preperixi,.. (1)_

..)

gcistibu

trabaihOu_

ib,

- 11. N*g 461

-morcu- A 4 4

13, 4chei_

14, achow.



v.

-PORTUGU4pE.:__

I *

trabalhou

--laki_abtO_

010-§c54

4

.8: 'iis-ito
. .9. .£5.c-6

f lapir
-egtucic3

1277- -estiiclOti:

-6:hoqo

g:cSat.bi.1

M.

Cry
-.Ott

.1-t-ia.:*thajciik... -(1)

-(
attic_

;Maii..ta levantou.
-Yara. 'a attitz,16-

=era-, trabalhouf_. (1)
'(1.)1

.90PIcTej-
a- -(11)

ii_o-d7a.:fa-4.61.r.. 111 -"..1

(.1:)

i.;5; .fseniiot45-iatidou !., (1Y

-- -16._-4,,ett peatiquei. ,.":. *(..I._) -

.- .
-au --rriore.j..-..: (1)
,r6".60panlio_1:-atkapathou. .(1). ..
p1-e---Vbsou,; :-. (1-)

--,,,eu-f- aps.ta1--;.. '41 ,

"i_11-.. -_-eu -Piapia"tei.. . '(-).--;)

-_ 2,* etii-D66eit;,;; .(:i.) -_

-.2.3. Jose a-CYO le:T:4_ (1:).

7_ ?-4: o§4 Inotab._.,. -(1),"

9-^

-4
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-40

`Practice 6c = Leave_Pause for respOnse

1 Tel me that. you arrived. -
el that you worked,

--Ae= that you -studied.
.1rO11.;Stsr-ed,

sire: 'that you
me shat :you. .0R9)CO3

me _that you sperit.-
.'me--that you praditiCed,,

liou practiced the lesson.
.-me= -that yOU- studied -the 'lesson-.

-te-11- -,rife- that you prepared, the leespn.
Tell me- chat 4rOuz lived-

_-(1,6aVepaUSe- for - response)!
,

athat :Yar
e r- ile.tnat yard arrived,- yesterday..
'ell; that ,Yara worked,-

that Yar_4, worked today:.
Tel =1 me; =that Yara studied- today-.

_

fii* that aulo spoi<e_veSter_daki,-
JoSe _Spoke today.

,-1-nelll.r.hat Staked-.
_rne=that Maria practiced:

Teid lie that Maria practiced a. lot.
.prepared:.

Tell 7me ,that he: prepared the dialog.
'me ; that ;She. studied "._
me= that 'she studied' the lesSoh.

Eu ahegUe,i.
Eu- t;abalheL.
:Eu--egtUdei,
Eu

Eu fale;
Eu ,Passei
Eut_praticIpei,
Eu a tiqUei a 1l4o.

edtudei,a 1i io.
preparei

EU rio ._

__-

A yara chesou.
'At-Yara phe_gOU -ontein.

A Yara.
A Yara trabalhoU_
A Yara estudou
o Paulo falOU ontein,

,Jose
A 14.:714.a eicou,

A Maria:
A- Mari-,praticiou_-tifult0,.
Ele.preparqu.
-Ele :prepardp dielbgo,
-Ela- .estudou-.
Ela -eStudoil a Tic o.



PORiYtioUESt-
._

hor falOu?,
T-:_oa-senhOr estudou?-

.0 -senhor gostou?
-02-Senho_r

Senhorfidou?
senhor;-trobalhou?-

.1.e-Vaiitokr?

=6:Seithor pre--El-COO

PracEice , .tLeave pause tor, res

13-

'-'stvglei Sim

no; nao goStei.
tr4o., no ohe(juei.
;Fiquei, Suit.
'Nap, nao tee*elliek.
Levanteiz, 1 s
Pratitluei, sin%

13,-serihor faloul
O' senhor levantbu?
O =Senhor liratidou?
0 tenho# gostou?
0 Senhor tral#alhou?

6 senhor notou?

a. -6: seribOr c..1-10-qou?

Ft.., 0- senhor -filorOu?
Se.nh:ir falou?

JO seniior visitou?
senhor ficoy?

n.s-e)

ntei
,Pratique:I? _sin.
00Steii
irr,a1) sit).

zraaq nao ;-2ratiqUei
NAo nao ,qhegpei.

n49-

tigo, ilAb



A

--Ere-oeStudoul
,praticou?

. O Paulo. EgostoU?
Ealou?

< A Yaia -Obe4ou2-
; stiOtoU?

Jgse_visitou?
trabalhou?

_

Pradtiae2.2

a

pause` for -tesporise)

Eta,visitou?
AA4dria gostdu?

-Yata ;fa-lou r
:04ne-ninb praticou
13te7eStssid

_JOS& =-tkabalhou?

praticou?

_e siel.;antou?

Ela- notou?

-

4

1440-
. a

Estudou ,
PkatiCou-,
tigo .(acti

NSO nao
Nao, nag
NotAi5u , s i
Vis itou;
Nao, nao

ti

t
s_irns

goStou.
ka
CliegOn.,;
m.

sim_.

ti.-abaltiou;

Visitou ,
Opstou
Falou,
Praticciu , sum-.

ES,tudou , Sim. ---

biegou
Nao, nao traballiu:
Nao, na pratiCoii:

nao ficou.
Nao nao levantiau;-
iNao, nao gostou..
Nao,_ nao notou.



_PORTUGUESE__

-

-Practice-A.

:Sephor

-**Ofil:14

=:k0f111§

S-4niiOr

,400!10.
-sOrii'hot

-.0.2senhor

-b: senhor

practice.a3:

..e.stud9u?
tal?!ilkou?.
pratic-OU?
leliatitOU?
-goStout,
,fiOtou'?'

fa)614-,POrtugueS?
o- tr"a*EsigO?

-Vi:Sj:tdu- OE Paulo?

,aliegou Onterii?
preiarotk-o Tdia ogo_?-
p4SSOU treS--116 as?

A._1:4ra -leVaTitoU?.

-A - _Para ievatitpu- as sete?
praticbul

, AH-_-Yara_pratiaOiro- cria-1916?

-O, iStudou?*
-6.- 0 Paulo tudOu -a 1 -icZo treze?

; traliaThOu?
-8.' Paulo trOalhOiti ontem?
9, -0-,Paulo '-trabalboL hci;e a tarde?

,
1:0., A Yara,prep_arpt_i?

-_ A-Tara preparou hem?
-Yara chegoti?

A- Yara 'ehegou ceda?-
!A- yara talou -j.ngles?

15. A a*ra falroU ingles corn 0°0.1
16. passou- o dia- corn voce?



PORTUGUESE a

nAo ,eAtudou .Ontem, mas eie vai hoje,
-nAo trabalhou ontein, ,mas ele vai trabalha hoj-e.

3, nAi5 ,pkaticOu, Otero, inas, lie vai praticar hoje_,
4. nAo chegou ontem,_mas 'ele vai chegar hoje,
5. 0-,PaulO -nAo ,pt'eparOu o Ontein, mas ele vai ,prepatar c.

_Oa logo 'hojO.
6. O Paulo tao leVantou cedO ontem, ma 'ale -Vai -levantar cedo hoje

.
7. O Paulo _nAo faiou poktugtie onte0,_ inas ;el& vai falak p_ortugu'es-

!Practice,., -15e.

Tive que -tkabalhar.,. -(1-)
TWO

estudar... (I)
tiVe--que s (1.)

leVantar:... (1)
Tive que chegar -(1)
TiVe- que -Visitat a einbaikada...
Tive que pasa dia- todo._... (1)

-irjr6§-..._
,-

active

-Teve ,ctue -66tudat:._. (1)
Teve que .pkaticar.:. (1)
TeVe-que comer...._

LTeve- que
q_ TeVe due moray no

Tevequb fidar na ciade:
Teve- que preparak inuito.,_ (I)

8, -TeVe:-4up falar _i3oktu,ju00._.: (1)
'Te-ve que lair -cddo. (I)

14.1'2
1 8.2 ,e

v



186 PORTUGUESE

:Pra

teVe que trabalhar?

Serihbr -teve -qUe tidarl

O Serihor teve que estudar?

Senhbr teVe que Bair?

6,,,Senhbr teve ,que falar portUgUeS-2

SenhOr -teve clue der urn teletohema?

Senhor, teve que. reparar a domi,:da?

:Senhor teve que viSiter -NbVa yOrk?

1--

4,radtICe,, -(Leave- ,pauSe ;fcik- response..)

p.

Voce

-V0.0
,Voce
'Voce

_ ',Veda

'Vioide

V_dide

. -Voce

teve sair?

teve que trabathar?

teve que ticar?

teve que morar no ftio?

`.eve que eAudar multo?

teve que falar corn o professor?
teve que- eStudat ingles?
teve qUe preparar a, 1.1.0o?

(-Leave pause fOr response)

me that you had to leave.

2-. Tell me -that you had to study.

3. Teri me. -that you had to work.

Tell Me that yOu- had- to speak
-Portuguese.

`Tell me Mat you had to stay._

.- Tell me that you had to prepare
the :food:

Tell -me that you--had- to spend the day.

"Tive
Tive,
bso, hAo
NtiS, riA.6

.nao tive.

irdo nap,

Tive siin _

Tiye ,

Tiver
TiVe-,,

TiVe_, _Sim.

Tive, Sim;

Tive_, sip.

'rive que Sair.

Tive que eStuder.

Tive que trabalhae.

que falar
portugUes.

Tive que
Tive que preparar

a comida.,

TiVe que pasSar o dia-._



-

, PORTUGUESE, 1-
_

- .Practice, 20 t." ..(Leave patiSe for reSpon

-Tell: he, that Carlos had' to study;
Tel -i me = 'that Carlos had to work.
Tell-he' that Carlos, -had to stay in-

-Embassy:
that Yara--had to prepare

_

_ lire; that Yara had- to _get

Tail -he:that the_ teacher had-
-13.0-P-A-4'.-.0*-1-64scin.

Tell,ifte-_that - Santos had -tO stay
home

O oatlOS- te've (pie eettidar.
0 Carlos-teve ,qUe tratialhar.:
O Carlos qqe -fiCar

na-einbaiitada. _

A Yara- teve =que -preParai.
a

A Yara teve que leVantar-
ded6,-_

O PrOfeSSOr
-prePa-7.-ar- a

:Santos. teVe- que

up

to

-:(Leave- pause _for resporiSel

.1 had to WOrk yesterday.

Ask --me if I' had' to leave_ with -iota.

Ina if I had to speak with Yara.

Ask =rite if -I had to- practice a lot.

Ask .he if 1_ had, to prepare a 'lot._

Vocg teve que trahalhat
:ocnteh?-

V_ oCe teve. que_ lair -Com=
-Yara?-

Asks -me if ..1'_Os6 had to practice too:

?ASK me if Jose had to- arrive

ASk =the 'if Bill

pin
ftern6On..

had to:stay until ten..

had to qucir this

VOce teve que
yara?

-;-

-Voce teve aue praticar-_
.huito?

Aroce--teve- que_ preparar

o Jose -teve clue Pratioar
tamttee'

0- Dose teve ql.re cha.ar

-0 sltl ciletz:e?Ve- que .ate

-0- Bill teve- que -estUclar,
ifoje -ta 'de?

14:14

A4
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-ijORTUGLigt

-trabtice i 22:

1

4,k66-t-ide_23=1-

deuhor -vai ao ,Rio? you,

. --0 derihor- vaLN testa? 1 /eat); n.o you;

3.. -0, senhor vai ,ao cinema? Nab .nNO you,

serihot vai ao dentrO? Vou,,

vai. -eml?aixada? Vdi.i,

-6. iv ,Maria vai do parque2- sin.

7. 6. Paulo -vai ao -Brasil? NNo_; 11.No

an iRiO- 'CO ao (2)

ao centro kr) ad, Centro._,., (2)'

ab '(2)
2(2)'

do Brad-it: -(2)

ao- Carlos._.. (2):

ao cinema..,_, (2)

ao- parque. (t)

ao trulet :(1)

ao Brasil (1)

ao ,'Carlos (t)

ao :cinema (1)-

04 -a (211

10t4 .(a)
orni)o.xada...

frieoa, (-1:)` (?)-

.N- olddde ci.dade... (2-)

(2)

-



=PORTUGUESE':

-vow

;*1.4---vOu ad: cinema.

-eihbaiicada:

5. -Pie A1.4 E16.
Ele vaie AO ipa±440.
tie' -1-10 --4.dado-,

lotitra sate.?
9. raeiihOk, !4- dicfaciel'

10.
_

_ 0-1'SetihOt. vai do ea-diitSrie??.

Part

Practii e= 2 5:

ui ,ao r(1-)r_

ai;)= cinema.:,.

didade-..-(1)
5. f];')

einbaik.aaa,
-a4freat.-a-... (1,-)-

--dro-ri a -niitiha (lr)?

-trabarhar.:.
vititairsr-6 Tau:16-.

-- 1

Eta foi -ao (11
;a; :Eka,-'foi,

Adria foi -ao cinema.. ._ -(1)_

ao 01., (11r

=A- Maria fed domi4o-, -(11 -



18k 'itaTuoutsE

S. --_o--44-1.0.9: 7(1)

'71,- -0 -Paulo fOi (14
= e-_foi eatud4 '6 gik:940.,..
**1.0:k*A fP1444k coma

_ Era= =foi preparar (-t)

cinema?

:VOct-:foi."-#0-centro?
VOA, .preparar .a comida?

Or foi kalar Cola a- `iara1)

,449s4-:"fbi. :ad- cinema

toi pretsar-ar o 'clialdgo?
Y"-ara k-oi. -fettai.)

A. yara- foi estudar li-Ocie?

(Leave for answer, -)-

Atilt: me- if /, went to tfie

JcSk__Me- it I Went_ clOWntown,

-Ask. Me if I -went to talk with -raga,

'ifI went to visit Stara-.

AsIE -me if. Jose went to work.

Ask me if Jose -went to Rid.

Ask-me if Jose -went to the
embassy. ;

r 4 Ask- -me if Maria, went, to the
partk:

Me- Maria lent to prepare
the fOod-,

_A., me :if" went to ;prepare the
dialog, "

14.17

18-7

.

-Sit:
aim;;

°

No,_ riao foi,

-4m.

14 040 fcii.

.Foi

VOCe

Voce

Voce
Voce-

foi
foi
foi
-foi

ao cinenia2_

ao ce_ntrd?
faIar

ViSit# _a:

0 Jpee -foi trabalhar?-
__-

0 Jose- fdi ao
-0 Jose- foi ,a.,emb104a-da'),

A Maria foi a fifes_ ta? ,

A- -Maria foi preParar
cOmida-7

Voce foiptel4rar-?6_.
di41Pjo?
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1 .

Practice- 2:9 i. -,(- heave- for"

Ai' _ 1.. 1.76014: ;for- -6-Oin-:I'ai-a?'

, :.Voce` :for e'sk.Uda?. '''_
. 3: kipae --.f)::),.i.-±taia -pOm_T,1_o0.?

- 4, '',:)...-J.00.4:_ t64., _kaIar- con.ra :t4'0:?'
5: ,0r.,t000-,,--oi- 4, Cidade?

.A:Mar:_ka "kcii ao- centro?
. !A- =Marisa for _COM voce?

.A'-Malkia,:for' teabailiaer
_ 9.. Voce: ;Poi. tkalialhail

.- -=Voce; -kOi. -.-doiil,-..01 Sephor -aiiva?

_raattae,

rp.PP91.1t)

Ere =faTa que
que`
-qua

-11e: 'fala, que

e -fala-que_
Ele -que-

vai cliovei.,. (1)

riao

quer .

-'0:50-t0, Tao= =Rio.:_..

Ievantou cedo... (1)
a Yara-- leVantou.

Yarat-tOire que datuclat...-. 4)-
Ya#0- ao cinema...., -(1-)

a yarra- vai ao (1)

---ta.1.-a -0_0

1O. que-

Ere-4ala -clue

`t"

_arm.

arin.

naiti

-N*40, -P40- f(-5,1

-L. -Ei&-,fatCi *que eat'udou.....1(1)
2. -.Eie. falnu que preparou., ,(r), _

3. Ele ffalOu -'que- chegou (1-)-

-'Ere- fa-IOU-qua gostod_ .(1)
Ele kalou--queozorcitilip-

que_ _passoU _ttts ,horas..... (1)

14.18

Y

-L88

1



;E).-e, faiOu, que eatUla.-MUito.'_.,. -(1)
.=SIe que val estudar muito... -(1)

-9.. -Ele. falciu"- que- pretexideiprepatar- o (1)
19; 216 falo_u Tie\ nao pOde- ffoar -hoje...: -(1)
11. ,S 10- .fULtiti,qUe nSo donlieda (1)

:Praatiad .321-

2.. --,E-11---_falbi_que

3, Eu falei que -
1tn, _iaIei. Aug.

7EU- falei que
--to.oi que

Eu -

Eli falai que

9:: u, Hfalei que

'eatou- (-1.)

Sow de-Nova -YOrk.... (1)
,pretenclo

trabalhar--:
(1')

tive que (1).
ela tave,que:trabaThar,._:_-. -(1)

o, Jose _goStou-da
fl

-Pia tice : (leave pause for re'petition of answer's. )

L,_7 Voce faldu que ,es-tuciOi;:?
2.- lioO0 falou que trabalhOw.otitam?

-voce ,falou 'que. ToStou tki.o?

que prepatOu -a li.7:49?
que' moronmoron eM

.;
'Nova York?

que foi a -Nova --York?-
-

qua teVe que Bair redo?,

VOO falou-
.i/Ot&-falou
VOce falou

-9Oee falou

14.-19

189

C

Falei,
NZor, no ;_falei.
tao, _nab kafei...
ito, no falai:.



1,0RiruGuEst 181-

comprehension

-0--que -6 ;que o senhor vai gazer hoje.,a-tarde?
2. -Oz=q-UO '6 que -o senhor ,preteride- ,gazer }oje a tarde?
3. 0 que_ que- o --sehhor _-preteride faze -amanh.?
4. -0-= que -6 que-6 senhor =pretender eS_tuday -Wcije?
5. o-que 6 -qUe% a Yara_ pretende ,Preparat -hOjTe?

-6. que==6.-qoe- a Y-era --tern qti.e, preParar-hoje:?;
. 7. -0-- que-.g' gtie Yara, tefir,que fazer tarde?

8. _cwqtie--h- que voce- iterti=-que- faier agora?'
0 que, a que eu- you fazer

10, 0--que--0- clue eu =teriho -que
IL Eu_ tenho -cite -eStUdar ai4iqzo tr ze2tev.
12, Voc vai estudar
1._ Voce -esiudOu-;a4doie-

-Voce- -;iiIi3=-_ektiidou-,a-i_r_eze tainkierii?--
1=5. --Voce

-preparar -oLitra: 1.4q1701-
-iPaulo_-,paseciu trei -horas na- licaO doze?

-=i4aS:-=&---Yera= paSsou, s6. clue's-floras inel-a
1 tu- uiiia 'hare- mas passei tres horas.

:I4Adr-_,;:Vou--estudar rXis hoje. -_ESto_LI -Cansado. .
4k. 1:5:-,t,.70g0" zem rhas-a- hOje.- - 4*-

estudat -,e -preparai cis-
3. 116-:nao---foi -at9

h Ilossa A° lido e, tao

:0-- senhor -esuidar a -tarde
27. -Onterii-eu*.tiVeiqUe sair cedO.

teve Clue £icar na emimixadak.
30.. ',Efe: tralaplhou: ate' as inove-

-,31, atiOsSaT
O.,set_hor que pau\> -t-icou abe as nove._?'

rEle =chegoli-7-eit c sa -dez,
teve que levantar, muito redo:' Ns seis.

-ost6' mu_ ito catIsad6, 6 nab ise sente bern.
vai _fazer muito hoje.

, -*V

14.20
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*d: se411ox ... ' '.

bA fa' er.,. ( ( ').
\

f

c. 'popYqUe . ..1,- ( -*' ) . .

- cr.: recto.,.. / .
C.

it

e. , tarde:... '(''

1

j
-1.

a. ports... (

b. calor.... 4

c. ver... (

d. .intervalo...

a., presider.te:..

b. sente.... (

c. igualmente..,

a. presIdenEe, .

sente,

C.

frente (I frente...

restaurantt

a

4

/

restaurt3r.co...

a frenU /

b. restaurants. I restauran:e..

a. res...

c, restau

d. rano.. Is

restwIran

f. r'etaurintf,

-
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J , S s.

/ t ..\

.: 1 s . '. t , .
/ .,.,

z.r .. ...e ..t
. 8. --teetaurante (21

'.,-.."

.!
9 reathu...i (2)

10. '`rep .aurante.:. (3)

r

1

.. .

...' i S D
11. no..... (2) \

)
.

1.
. . '.

f
,

,i
3

FF,
,

-12. a. 1: n'Ao.:. i'?)
.0 .

c__ 2: 4v.Zr..... (2) -.. .:,

s
3. enta;:,, (2) ...

- ,,-

.., c. 1i0o... (2) -

......,.
,°'-, - .. N.

i 1
b. 1. moraml.. (2) q

el
..-

i .

2, . trabaiham... (2)

3, ficam..: (2)
1_,

13. .f.y14-aticam.., (2)
IF

estudam... (2)

preparam... ;2) :

14. a, estudam (1) estudaram (1)

b. falam (1) falaiam (1)

c. ficam (1) ficaram (1)

d, trabalham (1) trabaiharam (1)

15, -cram (1) -aram... (3)

p. a. Yira... (2)

b. -aram... (3).

17. a. - cram... (2)

b. falarad...

11)2
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1

-$ 18.* a. .(2)
b. estudaram...k (2 )
C. . ficaram... (2)
d. trabalharam... (2)

19. praticaram (1) praticaram... (3)

20. preararam (1) prepararam... (3)

21. morartin ... (2)

.
22. passararo (2)

23. .chegararn (2.)

<4,4" 24. Ievantaram- (2)."

2_9. 1. a. chegamos
b. chegamos

2. a, falamos
b. falamos

3. a. trabalhamos
b. trabalhainos

11, a. moramos

b. moramos

19.3
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27.,

4

egamos... (2)

p aticamos... (2)

.ficamos... (2)

moramos... (2)

preparamos,.. (2)

28. tomamos (2) tomamos... (3)
`=.

tomamos :.. (2)

30. tomar (2)

31. almocamos (2) almocamos... (3)

32. almocamos (2)

.]3- almocar ... (2)

3a. jantamos (2) jantamos... (3)

35. jantamos (2) jantamos... (3)

36. jantar ... (2)

/ r

(2)

(2)

38. foram (2) foram... (3)

39. fol.am... (2)

-0, fomos (2) fomos... (3)
,
-

15.4
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.1

41% fui.l. (2)

foi... (2)

fomos.... (2)

foram... (2)
.ot

42, tive...s(2)

teve... (2)

43. tiveram (2) iiveram..: (3)

44. 'tiveram... (3)

45 tivemos (2) tivemos...

46. tive... (2)

teve... (2)

tivemos... (2)

tiveramr... (2)

47. abrir (2) abrir... (3)

i8. abrimos (2). abrimos. . . (3)

49. ,abrimos... (3)

50. saimos'(2) saimos... (3)

51.

52. a. bom... (2)

b. 'bom dia... (2)

53.

1

15:5

I a

r-
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54. boa tarde

boa.... (3)

56. boa tardd (1) boa tarde.

'57. noite (2) noite...

5a. boa noite (2)

59. boa noite...,(3)

60. Ei (2) (open)

.61. ei (2) (closed)

62. Ei (1) Ei... (3)

63. ideia (3)

64. ideja./. (3)

/ ' .

65. a. s9u... (2)

b. 6.,:-,---(-2)

(3),

. (3)

66. sAo (2) sAo... (3)
.

67. somos (2) somos... (3)

68. Que horas s5o? (2) ) Que horas sAo?...(3)

,69. SAo dez horas (2) sao dez horas... (3)
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7

70. estou... (2)

esta... (2)
4 P.

71. estamos... (2)

estZo... (2)

72. tenho... (2)

tem. . (2)

73. temos... (2)

tem.. (2)

74. a. tem... (2)r. (Pronounce the same)
b. tem..: (2)

75. ter...' (3)

76. conheco... (2y

77. conheer (1) conhecer... (3)
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Dialog

Step 1: Pronuncib4ion

Step 2: Ellitagy
,

A. Que `horas sao? (2)

,B. Nao sei. Deixe -me ver. 4z,hqraS.. (2)-

.1

A. ,M?! Nossa!! Est na hora dq intevialo. (2)

Voces trabalharam muito esta hora. (2)
.

' r

B. Por que nao abrimos- a aorta e umas janelas?,(2)

Est fazendo calor aqui. (2)

A.NBoa irgla. (2)

A. Voces 35 tomaram café? (2)

B. J5. Tbmamos 15 embaixo quando chegNos. (2)

A. Eu ainda nAo tomei' nalda. (2)

Jantei demais ontem

A. Boa tarde! Qs ,senhores almocaram bem? (2)

4 '

B. Aimocame,s, sim. Nos fomos ao restaurante

em frente. (2)

Step 3: Participation

This step has not been included in this unit.

.l9
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;

Part I:

Practice 1:

1. f'alemos

2. gostaMos

3. .prepafamos

4. pratidamos

5.. tomam9s.

6. chegamos

7. evitamos

,Grammatical Observations

And

.
.'s Practice

8. visitamos,

9.- levantaffos

10. jantamos

'11. moramos

12. estudamos

13. ficamos

.14. preparamos

Practice 2:

1. visitamos... (2) 8. atrapalhamos... (2)-
2. chegamos... (2), 9. notamos... (2)
3. fafamos... (2) . 10. praticamos...

0

4. \almocamos... (2) 11 evitamos... (2)

Comamos... (2) 12. moramos... (2) ,
6. estudamos... (2) 13. preparamos... (2)

7. ficamos... (2) . 14. ,gostamos... (2)

`Practice

a. preparamos (1) g. trabalhamos (1)
b. gostaMos (1), h. 3antamos (1)
c. chegamos '(1) i. ficamos (1)
d. levantamos (1) 3. tomamos (1)
e, almocamos (1) k. praticamos (1)
f. notamos (I) 1. moramos (1)

0

4
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-'Practice 4:

1. gostaram. (I)

2: falaram .(1')

'3. prepararam (1)-

4.. notaraim (1)

.pasisaram (1), ,

6. : estudaram (1)

7.. morjram (1)

t
PfaCtice:

7

o 4 ,

.2. falaram... (2)

2. notarm... (2)

3. estudaram..' (2)

Moraram.-. (2)

5. prepararam...(2)

'6. gostaram... (2)

7. chegaram... '(2)

Practiot 6:'

a.' tomaram.(1)'.

b. ,almogaram (1) \

0 c. pastiram (1)

d. jaltaram (1)

e.,

f. *ealaram (1)

tfailalharam (1)

I'

evitafam (.1)

almoqaram (1)

jantaram (1)

tomaram (1)

12. ficaram (1)

13. chegaram

14.- praticaram (1)

c

8. praticaram... (2).

9. trabalharam.% . (2)

10: levantaram... (2)

11. 'achardm... (12) .

12. almpcaram... (2)

13. jantaram... (2)

14. atrapalharam... 2)

"g. acharam(1)

h. goCtaram (1)

i. prepararam (1)

j. estudaram (1)

k. visitaram (1)

1. chegaram (1)

Practice .7: (Leave pause for answer after B gives it.)
I °

1.. Eles chegaram?

P. tles praticaram muito?

' 3. Eles,:falia; ingles?

4. fles.,,jantaram cedo?

J 1'5.10

200

Chegaram, sim.

PrAicaram, sim.

Falaram, sim.

Jantaram,sim.
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5. ,Elas tomaram café?

6. Elas almogaram no restaurants?

7. Elas levantaram tarde?

8. Elas gostaram da escola?

9 ,Elas prepararaM a comida?

10. Eles trabalharam ontem?

.

.Practice 8: (Leave pause for answer before B

A

Tomaram, sim.

Almogaram, sim.

LSvantaram, sim.

Gostaram, sim.,

;Prepararam,

Trabalharam, sim

gives it.)

B-

1. glas estudaram ontem? Estudaram, sim.

2. Elas passaram'unis hora? Passaram, sim.

3. Elasjantaram com o Paulo? Jantaram, sim.

4. Elas gostaram do café? Gostaram, sim.

5. Elas almogaram no restaurante? AlMogaram, sim.

6. Elds pratioarat com voce? :Praticaram, sim.

7. Eles moraram no Rio? Morara'm, sim.

B.' Eles ficaram na embaixada2 Ficaram, sim.

9 Eles trabalharam muito? Trabalharam sim

10. Eles prephraram a ligAo? . Prepararam, sim.

Practice 9: (Leave pause for answer after B give's it.)

BA

1. Os senhores jant,aram bem? Jantamos, sim.

2. Os senhores chegarambem? Chsgamos, sim.

3. Os senhores praticaram muito? two, nao praticamos
4. Os senhores falaram portugues? NAo, nao falamos.

5. Os senhores almogaram.em frente? Almogamos, sim.

6. Os senhorss=estudaram ontpm a noite? Estudamos, sim.

7. Os senhorschegaram cedo? NAo, nao chegamoP
8. Os senhores moraram ld?' NAo, nAo moramos

9., Os senhores gostaram da comida? Gostamos, sim.

10:: Os senhores tomaram café? Tomamos, sim.
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Practice 10: - (Leave pause.for answer before B gives it.) I

.

A

.1, as tenhores almocA.am bem?

'1 2: Os senhores estudaram,portuguas?

3. Os senhores levantaram cedo?

,4: senhores trabalharam ontem?

Os henhores'prepararam o café?

64 Os senhores moraram em Washington?

Os'senhoresifalaram cot ela?

'P. Os senhores
(

9. 6.70s senhores

16. :Os senhores

ndtaram um ,sotaque?

praticaram ontem?

gostiram do restaurants?

199

Almocamos, sim

Estudamos, sim.

Levadtamos,

Trabalhamos, sim

Prepararnos, sim. '

Moramos, sim.

Falamos, sin.

Notamos, sim.

Praticamos, silo"

Gostamos,

0 1

Practice 11: (Leave pause for answer before B gives it. )

BA

1. Os senhores gostaram da &mida? no, nao gostamos.

2. Os senhores ficaram le? No, ficamos.

3, Os serifibres jantar\amtjuntos? no, nao jantamOs.
1.

4. Os senhoreselmocaram agui? no almocamos..

5. Os senhores tomaram cafe? no, nao tomamoi.

6. 'Os senhores evitaram o trgfego? **no, no evitamop.

7. 'Os senhores passaram um dia todo? Nip, nao passamos,

8. Os 'itenhores estudaram juntos? No, no estudamos.

48,

Practice 12: (Leave pause before answer.)

.1. Ask me if Paul and Carlos
ate dinner.

2. Ask Me if Paul and Carlos
ate lunch.

3. Ask me if Paul and Carlos
stayed until five

15.12

202

O Paulo e o Carlos jantaram?.

O Paulo e o Car/Gs almocaram?

O Paulo e o Carl, ficaram
ate as cinco?

O
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:.

L. Ask me .if Raul and Yara
had.coffee together. '

.5

5. AP: me 41,-Paul and Yara
the' restaurant

6. Ask me if Ma)ia and Yara,
prepared the talflet

T., Ask'nle if Maria and Yara
worked at home.

8. me if Maria a4lara
died hard.

Pradtic

1. Cr Jos' trabaihou muitio.
2., 0 Jose preparou a 11o.

' 3. p :Jose chgou? '''.

0

4. . bJod leva5tou?

ml
, 5. - Eu to

i
café.

'.6. au est ei ddas hor

7. N6s almo7amos.

8. Nos evitamos o tr afego.

;9. Eles falaram bem db

10. files praticaram?

, . W4
.

Practice i4: -'
''''''%........._:.

:/' 1 4

1... ,Ask if Jose has eaten. lunch. ;, '

. . -
., ,

02. 'Arik i Jos641-.as eate n' iriner yet.
.'

/ .

3.k. if Maria has gotte up yet:

4: L' Ask if he has spokeri ye :
5:: Ask. if-they .have lvd-cof fee yet. ..:f: 7 :

,

,'' 6. Ask if they have arrived yet.
,.-.

O Paulo, e a \Yara tomaK07
café juntos?

O Paulo e a Yara gostaram
do restaurante?

A Marilve a Yara prepararam 1

O mesa?

A Maria e a Yara
em casa?

A Maria e a Y
muito?

I

15.13

2 0,3

4

trabIlharam

ra estudaram
-

'

7

I,

..

0 Jose ja al.mocou?
c.

0 JOse -j6 jan'tou?/

A Maria levantouf

Ele "sja falou ?'

Eles je tomaraiii afé?

Eleb fe chegaram?

S4
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7. ASk if they nave (ever) lived4here.

8. Ask me if I have worked yet,

9. Ask me if I have studied yet.

Practice 15:

1. . 0 Paulo "ja falou?

2. 0 Paulo.ja jantou?
r

3. A Maria ja levanteu?

4. Voce Westudou?

AToca. j& praticou?

6. Eleq.j5 prepararam?

7. Eles A almocaram?

8. A Maiia já chegou?

Eles ja motaram:lal

Voce A trabara&J?

VoCe jk estudou?

I4.

. Ainda nao, mas ele vai far agog -4.
.., ,;..--7-= , `---......

Aihda nao, mas ele vai jantar agora. 4

.

Ainda :lace, mas ela vai levantar agora.

1

Ainda nao, mas eu you estudar agoria. 1

Ainda nao, mas eu you praticar agora.i,

Ainda nao, mas eles vao preparar agora.

Aindanao, mas eles vao almocar agora.

Ainda nao, mas ela vai chegar agOra.'

Practice' 16: ."

1. Os senhores j5 estudaram? Ja. Estudamos ontem a noite:

2. Os senhores ja ixaticaram? Ja. Praticamos ontem a noite.

L
3. Os senhores ja falaram? Ja. Falamos ontem a noite.

4. Os senhores A prepararam? Ja. Preparamos ontem a noite.

5) Os senhores ja chegaram? Ja. Chegamos ontem a noite.

6. Os senhores trabalharam? Ja. Trabalhamos ontem a noite.

15.14

AO
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-Zractie 17:

a. 1: Ele jfi tomou

2. *Ele jd levantou.

3. E/e jd falou.

4. Ey jfi pm*iauei.

5. Eu já all4cei.

6; os jA jantamos.

7. tros jA estuaamos.

8. ties jfi chegaram.

3.. Eu nSo estudei.

?. Eu ainda nac motei la.

3. Eles ainda no foram a festa.

4. Eles ainda no levantaram.

5. N6s ainda rISQ almocamos.

6. W6q ainda nac jantamos.

Practice 18: See Student Text.

Practice 19:

1. Os *senhores tiveram que ficar? Tivemos, aim.
2. OsesenhcIes tiveram due trabalhar? Tivemos, sim.
3. Ely tiver4m que sair? _TiveraM, sim.
h. Eles'tive m queestudar? Tiveram, sins.-
5. A Maria e a a.tiveram que preparar? Tiveram, sin.
s. Votes .tivefam que.jantar? Tivemos, 4m.s

7. voces tiveram ciue abrir a janela? Tivemos, sim,
8. 0 Paulo e o Jo 6 tiveram que levantar? Tiveram, stir.

Practice 20 - See Student Text.

Practice 21 - See Student Text.

Practice 22 - See Student Tex.

15.15

0 5

4
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Practice 23:

1. Eles*foram

.2. 4,,les4foram

3. Voces foram

4. Elas foram

5. Voces foram

6.; Os senhores

7. Os senhores

E. gles foram

9. A Maria e a

Pzactice 24: Not

Practice

ao centro?-

ao Rio?

cidade?

a'NoVa York?

Testa?

foram jantar?

foram almocar?

trabalhar?

Yara foram com voce?

recorded.

1. Quantos cargos voces'tem?...(1)

2. Quantog merinos votes tem...(1)

3. Quantas horas eles tem?...(1)

4. Quantas filhas alts tem?..,(1)

5.. Quantas criapcasales

f. 'Quantos intervalos votes

7. Quant'as janelas ales tem?...(1)

8. Quantos amigos votes ten?...(1;

Practice 26: See Student Text.

Practice 27: See Student Text.

NAo, nao foram.

Nao%'nao foram.

Nao, nao fomos.

Nao, nao foram.

Nao, nAo fomos,

Nao, nao fomcs.

Nao, no fdmos.

Nao, WAG foram.

Nao, nao foram.

Teags" tres...04

Temos dois...(1)

Tem duas...(1)

Tem duas...(1)

Tem quatro...(1)

Temos cinco...(1)

Tam s6 uma...(1)

Nao temos mltos...(1)
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Practice 28:

1. Somos do 'Rio... (1)

2. Somos de Nova York... (1)

3. Somos do Brasil... (1)' -0

4. Somos ,da Embalxada Americana'1... (1)

Somos de Washington... (1)

6. Estamot em Nova York.... (1)

7. Estamos no restauronte...

B. Estamoserta do restaurante.:. (1,)

9. Estamos longe da (1)

10. Estamos aqui... (1)
4

Practice 29:

1. Sao co Rio... (1)

2. Sao do Brasil... (l

3. sao do Leme...

4, Sao.da escola... (1)

SNo da embaixada... (1)

6. Estao :pa embaixada... (I)

7. EstA"-na festa... (1)
..

8. Estao no dialogo... (1)

-9. Estao no cinema... (1)

10. Estao 15 embaixo... (1)

Practice 30:

;,)

1: Tell me that you (plural) are Somos de Boston.
from Boston.

2. Tell me that you (plural) are
;in Boston.

3. ,Tell me that you (plural) are
,in'the restaurant.

/4. Tell me that they .are from
Chicago.

15.17

2 0:1

5.

EStamos em Boston.

Es'tainos no restaurante.

sgo de Chicago.
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5: Tell me that they are in Estao em WaShington 1.1,

Washington now. agora.
.,

6. Tell me that Maria and Yara* A Maria e a Yara estao
are in the school. naescola. . 1

7. Tell me that W.11 aid Paulo
are downstairs. 16 embaixo.

8. Tell me that Bill pa'Paulo 0 Bill e o Paulo s4o
are from Rio. do Rio.

0 Bill e o Paulo estao

9. Tell me that Mr. Smith and
.you'are.from (do) Texas'.

O senhor Smith e eu soros
do Texas.

.

PraC.tice 31: (Leave parse for answer)

1, Os senhores sao de Washington? Somos, sim.

2. Os senhores estao em W-shington? Estamos, sim..

3. Os senhores e,stgo perto? . .
,

Estamos, sim.

4. Os senhores sao da.embaixada? Somos, sim.

ds-,*
P Eles sao da embaixada? SAo, sir!):

'6. 'nes estao 16"embalico? 'Esto, sim..

7'. E.as estao no restaurant , EstAo, sim.

\
8. Elas sao do Recife? /4\,

Sao, sim.
tv

Part IV.

Practice,32:

A. brileiro\(1).

brasilera (1) nrasileira...

B. 1 0 sehhor e',.brasileiro? Sou, sim. (1)
'at

2. Os senhores sao bras-ill:afros? (1) Som,:,s, Sim. (1)

O'Paulo a aluno? (1) E, sim. (1)

4. 'A Yara a brasileira? (1.) E, sim. (1)

.Elas sao brasireiras?'(1) Sao, sim. (1)

15.18
4

201$ '
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6. Eles sAo alunos? (1) NAo, nAossAo, (1)

7. .0 senhor 6 Bill Watkins? (1) Nao, .nAo sou. (1)

8. 0 senhor 6 professor?,(1) NAo, nAo.si6u. (1)

9. Voce 6 americano? (1) Saw,sim, (1)
10. Vocas sAo todos americanos? (1) SOm,f5s, sill). (1) '

11. Voce 6 inglas? (1) NA6,nAo,sou. (1)

12. Eles sAoingleses? (1)
. . gat), nAo 'sac). (1)

13. Os senhores sAo portugueses?*-(1) NAo, nAo soMos. (1)

14. Este 6 o restaurante? (1) NAo, nAo 6. (1)

15. Este 6 o tftel? (1) 8, sim. (1)

Practice 33: (Leave pause for student response.)

1. 0 Paulo 6 brasileio? sim.

2. Eles sAo brasileiros? Sao, sim.

3. Eles sZo alunos? SAsy, sim.

4. Os senhore's sAo americanOs? Somos, sim.
5 Este 6 o seu carro9 8, sim.

6

6. Este-6 o seu professor? t, sip).

'7. Vocas sAo professores? Somos, sim.

P. A Yara 6 a filha dale? 8, sim.
9. Os alunos sap americanos?

10. 0 carro 0 um Volkswagen? sim.

Practice 34: No recorded:

Practice 3: See Student Text.

Practice_36: See Student Text.

15.19
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Cohprehension

1. Deixe-me trabalhar.
2. Deixe-me falar com ale.
3. Deixe,me ficar com voce.
4. Deixe,mg aImoiar com ela. A-

5. Deixe-me praticar portugugs com tiles.
6. Deixe-me tomar café agora.
7. EstA na hora do cafe.
8. EstA na hora da fgsta.
9. Este na hora do dialog°.

10. Este na hora de praticar.
11. EstA-na hora deabrir a porta,
12. EstA na hora dt falar portugugs.
13. Por que nAo abrimos a janela?
14. Por que nAo(tomamos café? '',
15. Por que nAo jantamos agora?
16. Por clue nAo almocamos As oito?
17. Boa noitet 0 senhor já jantou?
18. Boa icMia! 0 senhor vai jantar agora?
19. Boa tardet 0 senhor almocou bem?,
20. Almoceisim.' Almopei demais.
21. Fui ao restauraite em frente.
22. .NAo estou con fome agora porque almocei demais.
23. Parece que 6'3oskalmocou.demPis.tambem.
24. Achoque a Yara almocou no centro.
25. Ela e o Paulo foram la juntos.i:
26. NAo sei que horas..sAo. 4

27. NAo sei quando ea festa.
28. NA° sei quando vamos praticar.
29. NAo sei como'vamos estudar hoje.4
30 NAo sei onde vamos almocar hoje.
31. NAo sei o que fazer.
32. NAo sei o que fazer,'ir fegt& ou ficar em
33. NAo sei o que tomarcafé ou coca- cola.-
34. NAo sei o que falar, portugugs ou ingl &s.
35. Eu ainda nAo falei nada.
36. Eu ainda nAo naei nada.
37. Eu ainda nAo preparei o dialogo.
38. Yara ainda-ao levantou, porque nAo.se sente bem.
39. 0 Bill ainda nAo jantou, porque,nAo esta cam fome.
40. 0 Paulo aindanAo estudou porque teve que trabalhar.
41. A Maria e a Yara jA chegaram?
42. N5o, elas ainda nAo chegaram porque tiveram que praticar.
43. Eu ainda nAo estudei nada porque estou muito cansado.
44. A Susana jA preparou a licAo?
45. NAo, ela ainda nAo preparou porque foi ao cinema.
46. As criaricas foram com ela?
47. NAO, nAo foram. Tiveram que ficar,em casa.
48. Passaram trgs horas em casa.
49. Vocgs almocaram em frente ou la embaixo?
50. NAo 3..mo'camos. Fomos a Washington.

,207
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Applications

A. (Not recorded)

B. 1. SAo dez horas.

2. Os professores ainda nAo chegaram,,e eu acho que,sei
por que. /

3. ties foram a uma festa ontem A noite, e eles ficaram
la ate muito tarde.

4. Nossa! E nos,.alunos, estudamos'tanto! Passamos
horassno dialog°. Estudamos a noite tOda!

5. E os.professores ainda No estto aqUi.
6. NOs",nAo podemos fazer o dialogosem os pfofe4sores.
7. Oba". - aqui estAo ales! Boa tarde!

C. (Not recorded)

I
f
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2. trabalhel... (1)

trabalhou... (1)

trabalhamos... (1)

trabalharam..: (1)

3. falei...

falou... (1)

falamos... (1)

falaram... (1)

4. beber (1) be32er... (3)

5. bebi (1)bebi.... (3)

6. escrever (1) eserever... (3)
4

7. 0136reirk (1) dscrevi...' (3) 2'

8. escreve/escrevi (2)

9.

10.

- - -t

comer (1)qcmer... (3)

coml. (1) coml... (3)

12. meu... (2)

(q)

13. comeu (I)_

ioebeu (1)

cornet.,., (3P

bebeu... (3)

15. escreveu... (2):

16. comeu... (2)

17.

18.

bebeu... (2)

'es(reveu.. (2 )

esquecer.*(1)

esqueceu (1)

S a

esquecer... (5)
1

esci.deceui... (3)

..s
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19. esqueci... (2):

20. esqueci... (2)

esqueceu... (2)

21.

bebemos... 121

24. e.squec'emos... (2).

comemos. (2)

26. esquecemos... (2)

comertioq... (4?)

27. -eram f2) -eram... (2)

,.comeram (1). comeram... k3)

29. -esqueceram (1) esqueceram... (3),

30 comeram... (2)

especeam.r. (2)

31. .beberam... (2)

32. beberam... (2)

comerm... (2)

esqueceram... (2)

33. (1)

bebeu... (1)

bebemos..., (1)

beberam... (1)

34. esqueci... (1)

esqueceu... (1)

esquecemos... (1)

esqueceram,.. (1)

35. ler... .(2)

(2)

.2

2 1 3
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leu... (2)

lemos... (2) .

leram... (2)

: 36. ----

37.

38.

It C

39.

A e
40.

,

41.:

- ;

PORTUGUESE

42.. me 11) me... (2)'

nos (1) nos... (2)
4

4,9 :se (i) se... (2)

43. eu me conheco (1) eu me conheco... (2)-

44. eume preparo. (1). eu me preparo... (2)

45, ele seqprepara (1) ele se prepare... (2)

461," Ele se 'conhece... (2)

47.: Ela se conhece... (2)

pa.. Ele se atrapalha... (3)

Eu me atrapalho... (2)
.

50. Chama -se Yara.... (2)

51. Chama-se Yard. (2)

52. .Ela se chame Yara... (2)

53 Eu me chamo aose... (2)

54. /embrar... (2)

55. Eu me lembro (1) Eu me. lembro... (2)

56. Ele se (2) ,

57. Eu nAo me lembro (1) Eu nAL> me lembro.., (2)

16.3
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58. Eu nab as chamo... (2)

59. Ela nSo se-leMpra... (2)

60. Eie nao se chama Jose... (2)

61. Ela n*o se atrapalha... (2)

62. Eu n*o as atrapalho... (2)

63. Ele se deita (1) Ele se deita... (2)

64. Eu as deito (1) Eu me deito... (2)
,

65. ElecnIo se deita... (2)

66. ,Eu as aeitei... (2)

Ele se.deitou'... (2)

68.

69. a, Eu levantei... (2)

b. Eu mmlevantei... (2)

70.' Ele as levantou.:. (2)

71. pela... (2)

72. pelo.:. (2)

73. pelos... (2)

74. pelas..: (2)

75. 011, 0011111

16.4
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I

Dialog

Step 1: Pronunciation

Step 2: Fluency

or

. ,

A. Eu estou com sono. (Boce3o) Desculpe.(2)

B. De nada. 0 senhor passou bem a noite? (2)

A. Passei, sim. Mas aindz nao estou acordado. (2)

B. A que horas o senhor'se deitou? As onzel (2).

A. Nao me lembro.,(2)

Escrevi uma carta, e (bocejo), logo

depois me deiti. (2) LS pela meia noite. (2)

B. Bom, vamos comegar! (2)

A. Iiii... Esqueci o meu livro. (2) Estava com"tanta

pressa que deixei tudo em casa. '(2)

21.5

Grammatical Observations and Practice.

Practice 1 See Student Text.

16.5
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Practice 2.

Instructor A Instructor B

1. Voce esqueCeu? nAo esquesi.

2. A Yara esqueceu? Esqueceu, sim.

3. Voce leu o jornal? Li, sim.

AYara leu o jornal? Leu, sim.

5. E voces, leram o Lemos, sim.
-jornal tambem?

6. 0 Carlos escreveu a NAo, nAo escreveu.
Carta?

7. nes escreveram um NAo, nAoescretreram.
livrb?

8. Voce escreveu o dialogo? Escrevi, sim.
/

Choveu muito ontem? Choveu, sim. - '44 .

4.10. Eles beberam coca-cola? NAo, nAo Deberam.

11. Voce cornea muito? 6Omi, sim.

1 .Comemos demais? Comemos, sim.

13. 2les'comeram 15 Comeram, sim.
embaixo?

Practice 3.

A

1. Voct esqueceu?...(1) NAo, nAo esqueci...(1).

2. A Yara esqueceu?...(1) esqueceu, sim...(1)
3. Voce leu ojornal?...(1) Li,'sim...(1)

4. A Yara leu o jornal? Leu,
;1)

5. E voces, leram o Lemos, sim...(1)
jornal tambem?...(1)

6. 0 Carlos escreveu a NAo, nAo escreveu.:.(1)
czrtc?...,(1)

7. eles escreveram um NAo nAo escreveram...(1)
livrp?...(1)

Vocalescreveu o Escrevi, sim...(1)
dialogo?...(1)

9. .Choveu muito ontem?...k1) Choveu, sim...(1)

10. tles beberam coca- NAo, nAo beberam...(1)
cola?...(1)

16:6
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11. Voce comeu muito?...(1)

12. Comemos demais:?...(1)

13. Eles comeram 15
eMbaixo?....(1)

Practice 4. (Leave paussrbefore answer.)

Example: A Yara leu o livro?
Nao, leu, mas eu

. ,

1. A Yara escreveu a carta?
Nao, nao escreveu, mas eu escrevi.

.2. A Yara bebeu café?
Nao, nao bebeu, mas eu bebil

3. A Yara leu o jornal?
Nap, nao leu, mas eu

4. A Yara comeu em case?
Nao, nap comeu, mas eu

A Yara esqueced?
Nao, nao esqueceu, mas eu esqueci.

6. A Yara escreveu o digloge?
Wao, nao escreveu, mas eu escrevi.

7. A Yara esqueceu o livro?
No nao esqueceu, mas eu esqueci.

Practice (Leave pause before answer.)
'

Example: ales leram o livro?
NAP), nao leram, mas n6s lemos.

Comi, sim...(1)

Comemos,

Comeramj sim...(1)

e

. ales comeram em casa?
Nao, nao comeram, mas n6s comemos.

2. ales esqueceram?
NAo, nao esqueceram, mas-nOs esquecemos.

ElPg oql-rveram a carta?
Nao, nao escreveram, mls nos escrevemos.

4. ales beberam muito?
Nao, nap beberam, mas n6s bebemos:

5. ales leram o jornal?
NAo, nao leram, mas n6S lemos,

6. ales esqueceram estudar?
NAo, nao esqueceram, mas n6s esquecemos

16.7
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Practice 6. (Leave pause for st ent to repeat answer.)

Esqueci o livro.

Li o jornal.

1.

2.

0 que Voce esqueceu?

0 que'voce leu?

3. 0 que voce notou? Notei w sotaque.
4. 0 que voce preparou? Preparei o-diAlogo.

5.. 0que voce estudoU? Estudeia licao treze.
.

6. 0 que-voce bebu? 3ebi coca cola.

7. 0 que voce falou? Falei ingles.

8. 0 que voce escreveu? Escrevi uma carta.

9. 0 que voce visitou? Visitei o centro.

E
112E112.- See Student,Text,.

Practice 8. c

7..

8.

Sao 2:03:

t 1:05.
, 4

1.

2.

Sao 4:17.

Sao 7:45.

3: Sao 3:15. 9. Sao 6:50.'

4. sao 7:48. 10. Sao 12:55.

5. Sao 8:42: 11. sao 11:55..

6. Sao 10:50. 12. Sao, 5:00;

13. Sao 8:22.

Practice 9.

1. Sao 8:07....(1)

2./ Sao 7:08...(1)

3. sao 7:53...(1)

4. a.meia-noite...(1)

5. Sao 4:45...(1)

6. 8 uma e meia...(1)

7. $ um quarto para as oito.(,(1)

8... Sao oito e um,quarto...(1)

9. a uma e Cinco...(1)

10. SAo cinco:para a uma...(1)

11. t uma em ponto...(1)

16.8

2 1 ;



PORTUGUESE 217

I

As 4:00...(1).

13. As 7:30...(1)

14... As 1:4,5...(1)

15. Ao meio-dia...*(1)

16. A's 2:05...(1).

'17, As. 6:47...(1)

18. As 12:15 (p.m.)...(1)

19. As 8:17.:-.(1)

20. As 11:20...(1)

Practice 10.

sao qUatto,e trinta:

2. sao quatro e um quarto.

3. SAb quatro e quinze.

4. sao quinZe wa as quatro.

5. E um quarto ,?..a"ra as quatro.

6. SaoAtres e

7. sao cinco paea,,as tee's.

8. sao nove.

9. 'As nove.

10. As 'nove e qUinze.

11. A um quarto para as nove.

la:. A mei=noite..

a3. Hoje as tres.

14. Amanha as daz.

15. Ananha a mei.a-noite.

Practice 11.- See Student Text.

.16.9
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A.
Comprehension

Eu me deitei muito cedo ontem h noite,

2. Estava muito cansado e com muito sono.

3. Passei muito bem a noite.

4. Levantei tarde, 1S1pelas nave,

5. Cheguei aqui es dez, e logo depolttomei cafe.

6. Mas estava com tanta pressa que esqueci o meu livro.
7. Nao deixgi o livro em casa.

Deixei d livro no carro.

8. Deixei tudo no carro.

9. Boom. Vemos comegar o diSlogo.

10. ,A que horas o senhor comegcu?

11. L3 pelas nove, maisou menos.

12. .0 senhor passou hem a tarde?

13. Nao,nao passei. Almocei demais a estava co; sono.
14. E tambem choveu a tarde toda.

Ester chbvendo agora e parece que vai chover amanha
'tat6bem, o dia todo.

c N16. 0 senho estava acordado lg pelas onze horas?:

or17. 0 se or estava acordado quando choveu"

18. A senhora estava acordadr quando eu me deitei?

19. Voce estava acordado quando eu preparei a ligao?

20. Voce estava com,sono quando se deitoue

21. Eu nan tava com sono quando me deitei.

22. Mas eu tava com sono quando it levantei, e ainda
estou c m um pouco de sono.

23. Eu estava com fome quando jantei, e ainda estou com
um pouco de fome.

24. Sle estava cansado quando se leVantou, e ainda ester
um pouco cansado.

25. Elepadfestalra acordado quando vocd levantou.

26. Ela esta-:.-1 acordada quando eu levant '\i.

27. Eu estava com muito sono quando me deitei ontem a
noite,1

28. Eu me deitei muito tarde ontem e levantei muito cedo
hoje.

29. fstudei ate tarde e depois li o jornal.

B. See Student Text
16.10
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A
Unit 17

1., --

2. licAo...(2)

3.".6e .(2) be...(3)

4. "liOes (1) 1iOes...(3)

nacAo (1) nacAo...(2)

6. nac6es (1) na0es... (2)

Practice'l - See Student TeXt.

-7. formaqAo...(2)

8. forma0es...(2)

9. vibracAo...(2)

10. vibra'Oes...(2)

11. . intencaes....(2)

12. intent o...(2)

13. --

14. opiniAo...(2) opiniOes...(2)

15. Ae (1) Ae:..(3)

16. 1. cAo...(2)

cAes...(2)

2. pAo...(2)

pAes...(2)

17. mAe...(2)

18. ais (1) ais...(2)

19. jornal...(2)

jornis...(2)

20.

Practice 2 - See Student Text.

.21. local...(2)

22. locais...(2)

23. normal...(2)

normais...(2)
1, 1

17.1
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25.' mortais... (2)

26. mortal...(2)

27. -- .

c.,.n.u Metal...(2)
t.s.'

29. inetais..A'(2)

30. capital...(2)

31. os estados...(2)

os esciitorios...(2)

as avenidas...(2)

as esposas...(2).

as horas... (2)o

32.

Practice 3 - See Student Text.

33. --

34. abri (1) abri...(2)

T./

35. sai (1) sai...(2)

-36. dormir (1) d6rmir...(2)

37. dormi (1) dormi...(2)

38. abri...(2,

sai... (2)

dormi...(2)

\A

'''''T.......

,39. preferir...(2)

40. prefeti...(2)

41. repetir...(2)

42. ^repeti...(2)

43. sentir...(2)

44. -senti...(2)

45. 'cair...(2) A

46. oti...(2) '-

,,,,,

,

17.2,
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'47. abri...(1)
sai...(1)
dormi...(1)_

preferi...(1)
repeti...(1)
cai...(1)

-zr 48. iu (1) iu...(3)

50. dormix...(2)

51. saiu.,..(2)

52. repetiu... (2y

54. caiu...(2)

55. ,

56. preferiu...(1)
saiu...(1)
abriu... (1)
sentiu...(rY
dormui... (1)
tepetiu... (1)
caiu... (11

Practice 4.

1. Voce saiu cedo?

2. Voce dermiu bem?

3.4...Voce repetiu a licao?

4. Voce abriu-o livro?

Elasaiu com voce?

7. Ela preferiu ficar?

8. 0 Paulo dormiu muito?

Sai, sim.

Dormi, sim.

Repeti, sim.

Abri, sim.

Caiu, sim.

Nao, nao

Preferiu, sim.

N'ao, nao dormiu.

Repetiu, sim.

Preferiu, sim.

question.)

DorMi, sim,'

Sai, sim.

Repeti, sim.

Cai, sim.

Abri, sim.

9. 0 Paulo repptiu o dialogo?

10. Ele preferiu almocar aqui?

I Practicq.5. (Leave pause after each

1. Voce cormiu bem?

2. Voce saiu as oito?

3. Voce repetiu muito?

4. Voce caiu?

5. Vocg abriu a janela?

17.3
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6. 4 professora repetiu o diilogo?
7. A Yara preferiu ficar?

b. A Yara saiu com o Paulo?

9. 0 Paulo caiu?

10. 0 Paulo dormiu ate tarde?

57. -imos (1).; -imos...(2)

58. abrimos...(2)

59. A':.,rmimos...(2)

60. saimos...(2)

61. caimos...(2)

repetimos...(2)
preferimos...(2)
sentimos...(2)

f"13. a, -eram...(3)
b.. -iram (2) iram...(3)

64. sairam (1) sairam...(2)
65. abriram (1) abriram...(2)
66. dormiram (1) dormiram...(2)
67. sairam...(2)

abriram...(2)
dormiram...(2)
repetiram...(2)
cairam...(2)
preferiram...(2)
sentiram...(2)

Practice 6.

1. Vocgs sairam?

2. Voces dormiram?

3. Vocgs repetiram?

4. Vocgs abriram a janela?

5. ties abriram a janela?

6. Lies dormiram?

7. Lies sairam?

e. ties repetiram?

9. Lies cairam?

17.4
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Repetiu, sim.

Preferiu, sim.

Saiu, sim.

Caiu, sim.

Dormiu, *sim.

Saimos, sim..

Dormimos, sim.

Repetimos, sim.

Abrimes, sim.

Abriram, sim.

Doryniram, sim.

NAo, nAo sairam.

NAo, nAo repetiram.

Cairam, sim.
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Practice 7. (Leave pause for answer after each question.)

1. AS criancas já dormiram? Dormiram, sim.

2. AS professelras sairam? Sairam, sim.

3. tles abriram a janeia? Abriram, sim.

4. Eles'repetiram o dialogo? Repetiram, sim,

5. Voce": repe'tiram o dialogo? Repetimos, sim.

. 64 Voces dormiram? Dormimos, sim;
4

7. voces já sairam?

, 8. 'Voces abriram os livros?

9. Voces preferiram ficar?

68. Sai ae 15...(2)

69., Sai do Rio..:(2)

. .70. Sai da cidhde...(2)

71. -- o

72. Sai da festa...(2)

73. Sai da embaixada...(2)

74. Ele saiu da escola...(2)

75. Ele saiu,da casa do Jose...(2)

76. Ele zaiu decaSa.:.(2)

77. Ele saiu do parque...(2)

*78. Ele saiu do escritorio...(2)

Practice 8.

1. 'Ele vai sair do Brasil.

2. Ele vai sair do Rio amanha.

3. Ele já saiu da Embaixada.

4, Ele saiu de LS ontem.

5. Ele pretende sair de case cedo.

6. E1e saiu do restaurants cedo.

79. pneu (1) pneu...(2)

80. pneu...(1) pned...(2)

17.5
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Saimos, sim.

Abrimoi, sim.

Preferimos, sim,
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81. a. J0...(2)

b. Ao...(2)

a. and b.4 JpAo...(3)

82. JoAo...(3)

Dialog

Step 1: Pronunciation

Step 2: Fluency

Sonia: 0 dorminboco, acorde!
.

JoAo: An, o que? 0, desculpet

Sonia: Voce caiu no 'sono outra vez?

Joao: Pi.: ce. Sinto muito. Eu nAo dormi muito

essa noite.

Sonia: NAo? Por qua?

Joao: N6s voltamos tarde da praia. E voce sabe o

que aconteceu?

Sonia: NAo, o que 6 que aconteceu?

Joao: 0 pneu,furou logO na ponte.

Sonia: E quem 6 que estava dirigindo? ,

Joao: Eu estava.

Supplementaiv Practice. SeeStudent Text.
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EXPANSION EXERCISES

Expansion Exercise 1. See Student Text

Expansion Exercise 2.

1. Amanha de manh3... (1)

2. Hoje a noite....(1)

3. Hoje a tarde... (1)

4. Amanha a noite... (1)

5. Ontem a tarde... (1)

6. Ontem de noite... (1)

' 7., Hoje de manha... (1)

Expansion Exercise 3.

a. 1. Eu sai hoje de manha.

2. Eu you sair hoje noite.

3. Ela vai sair amanhA N noite.

4. Mas o Paulo vai sair amanhA de manha.

5. Eu nAo you estudar hoje h tarde.

6. Porque eu já estudei ontem de noite.

7. 0 senhor dormiu bem essa noite?

8. Mao, mas eu you dormir bem hoje de manha.

b. 1. Ouandd a que o senhor saiu?

2. Quando a que o senhor voltdu?

3. Quando a que o senhor caiu?

4. Quando a que o senhor dormiu?

On Lem de manha.

Ontem de tarde.

Hoje de manila:

Hoje de manha.

5. Quando a que o senhor foi para casa? Ontem noite.

17.7
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6. Quando a que o senhor escreveu a carta? Hoje h tarde.

7. Quando a que o senhor vai dorW.r;? Amanh3 de manhA

8. Quando a que o senhor dirigir? Hoje de-noite.

9. Quando a que o senhor vai voltar?' Amanh3 de manhh.

10. Quando a que o senhor vai praticar? Amanh3 noite.

11. Quando a que o senhor vai ler o livro? Hoje de noite.

12. Quando a que'o senhor chegar no Rio? AManha de tarde,
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Comprehension
.

1. Nos voltamos da praia ontem a tarde.

2. Os outros voltaram hoje dd manha.

3., Eu voltei cedo com a minha filha. A'

4. Eu deixei o meu filho 16:

5. Eu deixei o meu iivro na Embaixada,

6. deixei tudo no escrit6rio.

7. Eu dOrmi muito bem e'ssa noite,

8. Eu dormi oito horas.

9. 'Eu dormi as onze.

10. Eu dormi ate Is sete.
7

Li. Eu acordei as sete, e levantei as sete e meia.

12. Eu dormi ate as sete, e levantei as sete e meia.

13. Eu acordei as sete,.mima.s6 levantei as sete e meia.

3`4. Ed cai no sono outra vez.

15. Eu estava com tanto sono que ca', no sono outra vcz.

16. Eu levantei as sete e meia e sai de casa as oito.

17. 0 Jose dormiu ate as oito e saiu de casa tarde.

18, Ele estaya muito cansado e dormiu ate as oito.

19. Ele deitou cedo ontem a noite e dormiu as dez.

20. Ele dormiu das dez ate as oito.

21. Ele dormiu muito? Parece. Claro! Dormiu 10 horas.
22. Ele passOu a noite bem,

23. Hoje nZo esta com sono:

24; 0 senhor sabe o que aconteceu ontem a noite?

25. 0 senhor sabe que um pneu furou ontem a noite?

26. 06senhor sabe que o pneu furou logo na ponte?
' 27.. 0 senhor sate que a Maria caiu logo na Embaixada?

28. 0 senh,,r sabe que a yora caiu no sono logo no cinema?
29. Voce sabe que o JoZo repetiu.o dialog() outra vez?
30. Voce sabe que eu estou cansado?

17.9
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Applications

A. 1. 0 que-6 que aconteceu?

2. 0 que 6 que caiu?

3. 0 que 6 que ele comeu?

4. 0 que 6 que ele bebeu?

5. 0 que 6gde ele tomou?

,6. 0 que 6 que ele preparou?

7. 0 que 6 que ele preferiu?

8, 0 que 6 que ele escreveu?

9. 0 que que ele\zgntiu?

10. 0 que 6 que ele abriu?

B. 1. Como 6 que aconteceu?

COmo 6 que ele caiu?

3. Como, 6 que ele bomecou?

4. Como 6 que eles comecaram?

5: cam° 6.que eles dormixam?

j. Coro 6 que .elespasgaram a noite?

7. Como 6 que eles chegaram?

C. 1. Query 6 que caiu?

Quern 6 que abriu a :.anela?

3. Quem 6 que preparou a comida?

4. Quern 6 que dirigiU?

5. Quem 6 que levantou tarde?

r. Quern 6 que voltou cedd?

7. Quern 6 que saiu com Yara?

C3. Quern 6 que escreveu o livFo?

9. Quern 6 que quer comer?

10. Quern 6 que quer ir?
_

11. buem 6 que quer come-Or?.

12. Quern 6 que tem qua trabalhar?

17.10
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13. Quern 6 que tem que voltar?

14. Quern 6 que vai voltar?

15. Quern 6 que vai dirigir?

16. Quern 6 que se lembra?

17. Quern 6 que conhece a Maria?

18. Quern 6 que esta acordado?

19 Quern 6 qi'le esta corn sono?

2C. Quern 6 que estfi corn fome?

_ett.

21. Quern 6 que esta dirigindo?

22. Quern 6 que esta dancando corn Jose?

D. 1. Por que 6 que eles cairam?

2. Por que 6 queueles sairam?

3. For (due 6 que eles ficaram?

4. POr que 6 que eles voltaram?

5. Por que 6 que eles comeram tanto?

6. por que 6 que eies comecaram tarde?

7. Por que 6 que eles deitaram cedo?

8. Por que 6 que eles esqueceram?

9. Por que 6 que elesibriram a por.a?

10. Por que 6 que eles Cairam np sono?

11. Por que 6. que eles dirigiiam?

E. 1. Onde 6,que ela almocou?

2. Onde 6 que ela ficou'?

3. Onde 6 que ela caiu?

4. Onde 6 Flue ela dirigiu?

5. Onde 6 que ela comeu?

6. Onde 6 que ela foi?

7. Onde e que ela deixou o livro?
, 3

8. Onde 6 que ela comecou?

17.11
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UNIT 18

1.

2.

3.

a. meu carro... (21
b. minha esAsa...(2)

a. o meu carro...(2)
b. a minha esp8sa...(2)

--

0 meu é um Chevrolet...(2)

6. .---

7. a. A minha esp8sa a brasileira...(2)
;-)'b. A minha a americana...(2)

8. a.
b.

Os meus meninos estao no Rio...(2)
Os meus estao aqui...(2)

9. a.
b.

As minhas filhas sao americanas...)
As minhas §4o brasi eiras...(2)

Practice 1.

a. o"meu

i b. a minha

c. a 1114.pha

d. as minhas

e, a.minha

f. os meus

g. a minha

h. lo meu

as minhas

j, os meus

a minha

11 as minhas

mj a minha
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Practice 2. (Leave pause for response)

1. A minha filha esta em Nova York.

. A minha esta em N.Y. tambem.

2. 0 meu 'carro é um Chevrolet.

0 meu é um Chevrolet tambem.

3. 0 meu filho a casado.

0 meu a casado tambem.

-4. As minhas filhas sAo americanas.

'As minhas sAo americanag tambem.

5. Os meus filhos trabalham aqui,

Os,meus trabalbam aqui tambem.
6. A minha casa e velha.

A minha a velha tambem.

7. Os mews pneus sActvelhps.

Os meus sAo velhos tambem.

8. A minha esp8sa toi ao Rio.

A minha foi tambem.

10. E que tal o seu

11. 0 seu livro...(2)
O g,eu menino..,(2)
O seu carro...(2)

12. a sua...(3)

13. a. sua casa...(3)
b. a sua casa...(3)

14. a sua esp8sa... (2)

15. a sua festa...(2)

.-16. a. as suas festas...(2)
L suas feltas...(4

17. a. os seus carros...(2)
b. seas carros...(2)

18., as suaa festas...(2)

19. os seus filhos...(2)

20. a sua...(2)

21. a sua...(2)

22. as Fuas...(2)

23. o seu...(2)

24. os seus...(2)
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Practice 3.

1. A minha fins 6 americana. E a sua?

2. 0 meu carro 6 um Chevrolet), o seu?

3. Os meus pneus sao velhos. E os seus?

4: s A minhe'casa 6.velha. E'a sua?

5. As minhas criahgas sac) brasileiras. 'E as suas?

6. A minha feats 6 amanhl. E a sua?

7. 0 meu espanhor6 i)essimo. E o seu?

8. Os Meus filhos estlo em Washington. E os seus?

25.A a noses casa...(2)

26. o nosso livro...(2)

" 27. a nossa... (2)

28 o nosso...(2)

29. as nbssas..:(2)
os notsos...(2)

30. a rossa..:(2)

31. as lossas,..(2)

32.: as nossas...(2)

33. os nossos...(2)

34. as nosgas. .. (2)

35. --

36. dale...(3)

37. 0 livro dele...(3)

38. o sotaque dAle...(2)

39. a espOsa dele...(2)

40. os livros dAle...(2)

41. AS criangas

42. dela...(3)
:

43. o livro'dela...(3)

44. o portuguAs dela...(2)

4. jornal dela...(2)

46. a carta dela...(2)

47. as cartas dela...(2)

48. as criangas dela.c.(2)

18.3
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Practice 4.
-

1. o amigo dale

2. o amigo dela

3. o sotaque dela

4. as mesas dela

5. os amigos dgle

6. os filhos dgle

7. a esp8sa dgle

8. o Chevrolet dale

9. as casas dgle

10. as casas dela ,

,

11. A comida dela

12. A sala dale

13. As criancas dale

14. Os jornais dgle

15. Os difilogod dela

49. a casa dela...(2)
a' dela...(2)

50. o carro dela...(2)
o Bela... (2)

51. a casa agle:..(2)
a dgle..:(2)

52. o dale... (2) Nr

53. f os dela...(2)
1

54. as dela...(2)

55. op dela...(2)
4 56. os dele...(2)

57. as dgle...(2)

Practice 5. (Leave pause for response)

os livros dela os dela1,,
1

2. os amigos dela os dela

3. os amigos dale os ale
4. o amigo dgle o dale

5. a comida dela a dela
6. os pneus Ole os dale

7. os filhos dela os dela
8. as filhas dela -.as dela

9. 0 chevrolet dgle o dgle

18.4
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10. A manina dale a.dale

11. As criangas dale gs dale

12.> 0 espanhol dela o dela

13. as oportunidades. dale . as dale

14. As licaes dale as dale

15. as Id6ias dela as dela

Practide 6;

* 1. A minha filha é americana. Ea dale?

2. 0 meu carrd é um Chetirolet. E o dela?

3. Os meus pneus sao velhos. E os dale?

4. A minha casa & velha. E a dela?

5. A minha festa & amanha. ,E a dela?

6. ps meus filhos estao em Washington, g.os dale?

7. 0 meu portuguas e =Ito bom. E o dela?

58, o livro de Paulo...(2)

59. o livro do Paulo...(2)

60. o escritbrio do iaulo...(2)

61. o espritOrio da Yara...(2)

62. 'os amigos da Yara.. (2)

63. os amigos dO Roberto...(2)

64, a gramfitica do Roberto...(2)

Practice 7.

1, o qarro do Paulo

2. os carros do Paulo

3. o espanhol da Maria

4, o sotaque do Jos&

5, as'palavras do professor

6. as praias do Rio

7. a porta da Embaixada

8. o jornal do Jp/ao

9. a espOsa do Joao

10. o livro da Yara

18.5
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65. o da Yara,.. (2)

66. a do Paulo...(2)

67. os da Yara...(2)

68. as do Rio...(2)

Practice 8.
Example. 0 da Yara 6 um.Chevrolet.

a. A do Pauln'chegou ontem.
b. A minha chega hoje.

. c, A da Maria vai chegar amanhA.

2. a. 0 meu 4oum Ford.
b. 0 do professor é 1.16 Ford tambem.

Mas o do Roberto e um Volkswagen.

3. a. Os do Roberto falaM portugues.
b. Os da Yara falam Todrtugues tambem.
c. Os seus falam portUguAs tambeM?

4. a. A minha 6 hoje.
b. A da"Maria 6 hoje tambem.
c. A da San4a vai ser amanhA?

5. a. Os do Carlos so velhos.
b. Os meus tambem sAo velhos.

E os do-Bill furaram.

6. a. 0 do Fred A brasileiro.
b. 0 meu tambem6.
c. 0 da Yara 6 -americano.

7. a. Eu reservei a minha.
b. Eu reservei a da Yara.
c. Mas eu nao reservei a do Paulo.

qt.

d,

18.6
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Dialog

Step 1: Pronunciation

Step 2: Fluency

Professor:I Quando a que a senhora vai pars o Brasil,

dona Barbara?

Barbara: No dia 26 de maio. 0 sabado depois da

minha formatura. t

Professor: A senhora va,i diretamente'loSio?.'-

Barbara: Bom,eu you parar na Plorida.e passar

uma semana com os meds-pais. E de la

entao, qu You pars 45 Rio.

' .

i----4"Profess r: Que/bom: IN gente vai receber noticias
.,

...--,

suas?,

Barbara: EU you mandar uT cartao do Rio.

Professor: A senhora já compr.0 as passagens?

,

Oarbara: Eu já reserydi: de Washington a Miami pela
fe

Eastern, e de Miami ao Rio pela Varig.

Expansion Exercise i - See Student Text:

EX6nSio9 Exercise 2.

1, A, enhora ja comprou o carro?
4/

a. E& ja comprei-o carro.

A senhora vai comprar o carro?

A. Eu nao you'comprar nada.

Eu quero comprar um cartAo.

6. Cdmpramosiduas passagens.

3,8. 7

:?.

7
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,Expansion Exercise 3.

1. ale vai mandar um cartao de Sao Paulo.

2. rle já mandou um cartao.

3. Eu mandei uma ca'rta ontem.

4 0 senhor jfi mandou a carta a Brasilia?

5. A Varig j6 mandou as passagens a Nova York.

Fx'ansion Exercise 4.

1. A gente vai receber uma carta?

2. A gente vai gostar?

3. A gente vai trabalhar'amanha?

4. A gente \raj. parar'no Rio?

5. A gente vai dormir ate tarde?

6. A gente toma muito café.

7. A gente almoca bem aqui.

18.
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0



238
PORTUGUESE

r

Comprehension

1. A minhi formatura 6 sexta-feira. Quando 6 a sua?

2. A minha festa 6 do4ngo. Quando 6,a dela?

3. 0 meu carro esta lá embaixo. Onde esta o seu?

4. A minha esposa 6 do Rio? De onde 6 anua?

4

5. 0 meu filho 6 americano. E'o seu?

6. 0 professor dales 6 de sao Paulo. De onde 6 Q nosso?

7. 0 nossa professora fala ingles muito bem. A sua fala
bem tambem?

8.. A Varig vai diretamente ao Rio.

9. A Varig pao vai diretamente a Sao Paulo; para no Rip,
e de lá vai.para Sao.Paulo.

10. A Pan American vai para o Rio todos os dias

11. Eu you parar na Flbrida e passar uns dias com meus pais.

12. Ele vai parar na Flbrida e passar uma semana com eles.

-13. Ele nao vai diretamente ao Rio; ele vai parar em Bel§m.

14. Ele saiu da Flbrida ontem e foi para o Rio.

15. Ele nao dormiu bem.

6. Ela foi ao Brasil e.voltou ontem I tarde,

7. Eu fui no meu carro; 6 Chevrolet.

18. Ele foi no deie, que 6 Ford.

19. A minha esposa 6 brasileira; e a sua?

20. Eu esqueci o meu livro. Voce esqueceu o seu?

21. 8 meio-dia: Vamos almocar!

22. 8 Vamos dormir!.

18.9
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Applications

I. See Student Text.

II. 1. A. 0 meu carro estS muito perto, na Avenida Rio

Branco. Onde estA o seu?

B. 0 meu estS 1S tambem.

A. EntAo, vamos no meu, ou no seu?

B. 0 do Jorge estA perto tambem. Por que No
vmos no dele?

2 A. 0 senhor ja comprou as passagens?

B. JS, sim. Para o dia 28 de junho, pela Braniff.

A. Porque pela Braniff? NAogosta da Pan Am?

B. Gosto, claro, mas a Pan Am vai diretamente ao Rio.

A Braniff pAra em Lima, e eu quero passar uns dias

1S.

A. 0 senhor conhece Lima?

B. Conheco, sim. Eu tenho amigos 1S.

A. Que born:,

3. Not recorded.

III. Not recorded.

18.10
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UNIT 19

, Review Material - Pronunciation Practice

1. com o carro (1) com o carro...(2)

2. a. corn. ..(2)
b. o...(2)
c. com o..,(2)

3. com o...(2)

4. --

. 5. com a carro...(2)

6. como o carro...(2)

7 a. com o carro...(2)
b. como o carro...(2)

8. a. com o presidente...(2)
b. como o presidente...(2)

Practice 1.

a. b.,

1. com o trafego...(1) como o trafego...(1) .

d. .com o carro...(W como o carro...(1)

3. com o como o Bill...(1)

4. com os meninos...(1) como os meninos...(1)

5. com um sotaque...(1) como um sotaque...(1)

6. com um menino...(1) como um menino...(1)

7. cam o me'la amigo...(1) como o'meu amigo...(1)

9
10. falam espanhol (1) Liam espanhol...(2)

11. falam espanhal...(2)

L. tem uns livroS (1) tem uns livros...(2)

13. tem uns (1) tem uns...(2)

9 4'it)

I
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Practice 2.

1. trabalham

2. trabalham hoje.'..(2)

3: pretendem almocae...(2).

4. querem amanha...(2)

5. sairam ontem...(2)

6. abriram a porta...(2)

' 7. escreveram uma carta...(2)

8, leram um livro...(2)

9. repetiram outra vez...(2)

10. tem uma

11. tem um filho...(2)

12. tem o livro...(2)

13. sem o Paulo...(2)

14. sem a Yara...(2)

15: bom espanhol...(2)

14. bom hotel...(2)

15. bom motel (1) bom motel...(2)

16. a. bom hotel... p)
b. bom motel... 2)

NEW MATERIAL

1. abrir...(1)
sair...(1)
cair...(1)
sentir...(1)
dirigir...(1)

2. pretendo...(2)
pretende...(2)
pretendemos..,(2)
pretendem...(2)

19.2

1
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3. abro.12)
abre..`. )

abrimos...(2)

pretendemos...(2)
abrimos...(2)

5, --

6. Isentiitios... (2 )

7. dirigimos. . . (2)

8. saimos...(2)

9. a. abrem... (2)
b. saem... (2)

10. .caem. . (2).

11. dirAgem. . (2)

12. sentem... (2)

Practice

1.

2.

3.

3. (Leave pause for

Eles'sentem fome?'

tleg dirigem bem?

Eles abrem cedo?

4. Eles saem /Sete?

5. cis senhores saem de
Washington?

6. Os senhores caem no

7. Os senhores dirigep
Rio?

8. Os genhores abrem

13. abre (1) abre...M

14. sente...(2)

15. dirige.:.(2)

16. sai (1) sai...(3)

17. cai,M
dirijo (1) dirijo... (3)

19. abf.O. . (2)

'f. saio (1) saio...(3)

1 °.3

repetition of answers.)

Sentem, sim.

Dirigem, sim.

Abrem, sim.

Saem,s1q1

Salmos/Sim.

sono? Catmos, sim.

no Dirigimos, sim.

nove? Abrimos, sim.

%*0
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21. saio (1) saio...(2)

caio...(2)

23. sinto... (2) IT

24. sentir..%(2)
si o...(2)

25.
abre...41)
abrimos...(1)
abrem...(1)

26. saio (1) .
sai: .(1)
saimos...(1)
'saem...(1)

calo...(1)
cai...(1) sente...(1)
caimos....(1) sentimos...(1)
caem...(1) sentem...(1)

Practice 4. (Leave pause for repetition of answers.)

1. E1e dirige bem Dirige, sim.

2. Ela sai hoje" NAo, nAo sal.

37. A embaixada abre as sete? NAo, nAo abre.

4. Ele sente fome? Sente, sim.

Voce sente sono?

6. Voce cai no sono?

7. Voce" sai amanhA?

Sinto, sim.

Caio, sim.

Saio, sim.

Practice 5,

1. Como é que gle dirige?

2. Quando a que voce sai?

3. A que bores a que a embaixada abre?

4 Quando a que ela cai no sono?

5. Quem e qtke dirige ate a praia?

6. Quem e que sai comigo?

7. Quem ,macs dirige?

27. Como é que,.o senhor se sente hole? ...(2)

29. Eu me sinto bem (1) Eu me sinto

22. o senhor se sente...(2)-
eu me sinto... (2)

30, eu me sinto coansado...(:)

31. gle se sente cansado.. (2)

3d. Voce se sente bem?...:2)

33. a. Esta chovendo outra vez.. ))

b. Est fazendo calor aqui...(2)
C. Quem a que estava dirigindo?... (!)

a°. )
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34. --
,

35.

36. chover y chovendo...
fazer 7 fazendo...(2)
dirigrr> dirigindo...(2)
falar a falando... (2)

Practice 6.

A. morando...(2)
preparando....(2)
estudandb...(2)
almocando...(2)
dando..:(2)
levantando...(2
trabalhanao...(2)

B. domendo...(2
bebendc...(2)
escrevendo... 2)
escplecendo...(2)
lendo...(2)
sabendo...(2)
pretendendo..,(2)

C. dirigindo...())
abrindo...(2)
saindo...(2)
caipdo...(2)
repetindo...(?)
preferindo...(?)
dormirdo...(2)

7.

1 falando

chegando

3. trabalhando

'mandando

'comprando

escrevendo

1. bebendo

comendo
-A.

9. dormindo

10. sentindo

11. abrindo

12. saindo
19.5
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37. eu estou tiabalhando...(2)
ele esta saindo...(2)
nos estamos bebendo...(2)
elea estAo estudando...(2)

38. --i

39. --

47. --

41. --

Practice -8.

1. Voce esta chegando? NAo, estou saindo.

2. Ele ester trabalhando? NAO., ester dormindo.

3. Ele ester escrevendo,uma carta? NAo ester mandando um
cart5o.

4. Eles estAo Wand° espanhol? NAo, estAo falando
portugues.

5. Eles estAo estudando? NAo, estAo lendo o jornal.

6. Lie ester tomando café? No, ester preparando o
dialog°.

7 Ele ester levancando? NAo, ester dormindo.

Practice 9.

1. Ele ester almocando.

2. Ele ester dando um telefonema.

3. Ele ester caindo.

4. Ele ester sentindo force.

5. Par ester escrevendo uma carta.

6. Eu estou voltando.

7. Eu estou recebendo muitas noticias.

8. u estou morando no Rio.

(9. Eu estou estudando.

10. Eu estou pretendendo.

11. Eu estou pretendendo comecar.

12. Eu estou comecando.

4

19.6
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Dialog

Step 1: Pronunciation
ti

Step 2: .Fluencyi

C 4
1. 0i, Jorge! 0 que 6 que voce est5 fazendo? Voc6

nunca descansa?

2
. Eu estou estudando. Tenho exame amanha.

3t 0 clue 6 que h5 com aquele novo professor Ferreira?
Ele est5 smpre ddndo proves.

-
4. Eu sei 15. Mas 61e a bom, viu?

5. E mesmo. Olhe; mudando de assunto, amanhA a gente

vem no seu carro, nao 6?

1

6. E, 6 minha vez. E lembre que eu sempre saio cedo.

19.7
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Expansion Exercise 1. (Recorded)

A. Model: 0 que 6 que voce esta fazendo?

1. 0 que 6 que voce ester estudando?

2. 0 que 6 que voc6 ester comendo?

3. 0 que 6 que voc6 ester preparando?

4. 0' que 6 que voce evta bebendo?

5. 0 que 6 que voc8 ester comprando?

6. 0 que 6 que voce ester lendo?

7. 0 que 6 que voce" estg' falando?

B. Model: Quern 6

1. Qu'em.6 que

2. Quern 6,gue

3.. Quern 6 que

4. Quern 6 que

5. Quern 6 que

6. Quern a que

'.7. Queri6 que

que ester faland0-

esta praticando?

ester saindo?

ester dirigiftdo?

ester falando?

ester dormindo?,

ester estudando?

ester morando?

C. Model: Por que 6sgue 61e ester praticando?
% .

1. Por que 6gue 61e ester dormindo?

2. Por que 6 que 61e ester descansando?

3. Por que 6 que 61e ester saindo?

4. 'Por que. 6 que 61e ester estudando?

5, Por que 6 que 61e esta dirigindo?

6. Por que 6 que 61e estg trabalhando?

7. Por que 6 que 61e ester lendo?

D. Model: Onde 6 que eles estAo estudando?

1. Onde 6 que eles estAo dormindo?

2. Onde 6 que eles estAo lendo?

3. Onde 6 que eles estAo almocando?

\4. Onde'6 que eles estAo morando?

Onde 6 que

6. Onde 6 que

7. Onde 6 que

eles estAo

eles estAo

eles estAo

19,8
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praticando?
7

trabalhando?

passando a noite?

247
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Expansion Exercise 2.

Model: A. 0 clue h5 com o Paulo? Ele sempre ester cansado.

B. Eu sei 15. Parece que ester trabalhando demais.

1. A. 0 que hfi com o Sr. Ferreira? Ele ester sempre com
fome.

B. Eu sei.lá. Par6ce que 6le gosta de comer.

2. A. 0 que hfi com a Maria? Ela ainda nao ester acordada.'
B. Eu sei 15. Parece.que ela deitou tarde:

3. A. 0 que 15 com Paulo? Ele sempre'esta dormindo.
B. Eu sei 15. Eu acho que ele est5 trabalhando noite.

4. A. 0 que hi com ele? Ele sempre esta esquecendo o livro.
B. Eu sei 16. Pareck que ele nao gosta de portugues.

Expansion Exercise 3.

Model: A. Mas ele 6 bom, viu?
B. E mesmo.

1. A. Mas ele 6 americano, viu"
B, E mesmo.

2. A. Mas ele fala bem, 'viu?
B. Fala mesmo.

3. A. Mas ele dirige bem, viu?
r B. Dirige mesmo.

4. A. Mas ele gosta de comer, viu?
B. Gosta mesmo.

5. A. Mas ele caiu, viu
B. Caiu mesmo!

6. A. Mas ele voltou tarde, viu?
B. Voltou mesmo.

7. A. Mas ele deixou tudo no carro; viu?
B. Deixou mesmo.

Expansion Exercipe 4.

Models: Ele 6 brasileiro, viu?
E nesmo?

81e trabalhou ontem, viu?
Trabalhou mesmo?

1. Ele 6 solteiro, viu?'
t mesmo?

2. Ele fala espanhol, viu?
Fala mesmo?
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(
3. Ele;.,conhece o presidente, viu?

,Conhece mesmo?

4. Ela jiai diretamente ao Rio; viu?
Vai'Mdsmo?

5. Ela jfi comproA as passagens,',viu?
Comproulmesmo?

6. Ela foi 'tele Pan Am, viu?
Foi mesmo?

7. E dificil, viu?
E mesmo?

' 8. Foi:difIcil, viu?
Foi mesmo?

9. -Foram a Florida, viu? f

Foram mesmo?

10. 0 ngle's dele a 156.ssimo, vita? ,.
E mesmo?

1. A. Paulo: esta na hora de levantar.
B. ,(Bocejo)...Es.ta.mesmo?

12. A. Paulo!...Hoje 6 segundain...
B. E mesmo?

13. A. Paulo...sis"as sete e meia:
B. Ub.....s5o, mesmo?-

lh. A. Paulo...Acorde...Temos-exame hoje!
B. (Bocejo)...Temos mesmo?

.15. A. Paulo...Acbrde:
B. (Botejo)...Estou'acordado!
C. Est& mesmo?

Expnsioil Exercise 5. Not Recorded.

Expansion Exercise 6.

Model: Ele esta sempre dando proves.

1. Ele esta sempre dando telefonemas.

4024. Ele esta sempre estudando.

3. Dona Barbara esta sempre falando com o Sr. Ferreira.

4.. Dona Barbara esta sempre s.Jindo com'ele.

5. Eu estou sempre fazendo isso.

6. Eu estou_ sempre esquecendo o meu livro.

7. Voce etta sempre falando isso.

8. Voce esta tempre comendo.

9. voe6 esta sempre notando o meu sotaque.

10. Esta, sempre ohgvenAr, 16.
.e"

,V,512
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Expansion Exercise 7.-

Model: Voce
--,
nunca descansa?

1. VOce, nunca trabalha?

2. Voce nunca vai a Nova York?

3. Voce nunca estuda?

4. Voce nunca chega tarde?

5. Voce nunca Are as janelas?

6. Ele nunca sai cedo?

7. Ele nunca se sente bem?

8. Ele nunca se deita cedo?

,9. Ele nunca para em Washington?

10. Ele nunca tem que estudar?
. .

Comprehension

Ele ester falando corn o presidente.

2. Ele ester falando como o presidente.
a

3. Ele ester comendo com um menino.

4. Ele ester comendo como um menino.

5. Eles pararam num hotel.

6. Eles pararam num motel.

7. 0 hotel 6 muito bom, viu?

8. 8 mesmo. E novo tamb6m.

9. 0 hotel 6 muito bom, nAo 6?

10. E mesmo. E 6 muito velho, sabe?

11. Ele 6 casado, nAo 6?

12. NAo, nAo 6. 8 solteiro.

13. E minha vez?

14 E sin.

15. 8 minhdtwez de repetir?

16. NAo, 6 minha.

17. 8 sua vez de falar?

. .

.it

..

p.
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ti

. .

la. E sim. Mas nAo you falar nada. Estou cansado.

19. 0 que 6 que o Paulgresta fazendo?

20. Eu sei lá. Vamos falar com Ole?

21. 0 que 6 que o Paulo esta estudando?'

22. Eu sei lá. Por que nAo falamos dom ale?

23. Quando 6 que o Paulo vai Para o Brasil?

24. NAo sei. Parece que o Paulo toMbem No sate.

25.. Olhe, mudando de assunto, quando vamos jantar?

26: Olhe, falando de outro' assunto, quando a que a gente
vai jantar?

27. Olhe, falando de outro assunto, -o que Aue voce acha
da Embaixada?

28. Olhe, mudando de assunto, eu gosto muito do seu carro.

29. Olhe, mudando de assunto; eu estou gostando muito do
seu carro.

30. NOs estamos

31. 146s estamos
A noite.

32. 146s estamo§
amanhA. '

estudando muito porque temos exame amanh4.

trabalhando muito porque temos que sair hoje

ivoltando cedo porque temos que trobalhar

33. Este é o meu novo carro. E um Chevrolet.

34. Este é oNmeu novii professor. Ele 6 de BAo Paulo.

35. E lembre que a minha vez.

36. E lembre que ela a casada.

37. E lembre que du tenho exame amanhA.

38. E lembre que o professor Ferreira é novo.

39 E lembre que eu nAo me sinto muito belt hoje.

E lembre que amanha a gente vem no meu carro*:

41. Eu nunca saio cedo.

42. Eu nunca estudo.

43. Eu nunca tenho que estudar.

44. Eu nunca tenho que praticar.

19.12
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Unit 20

Frames 1 -7 - See Student text.

8.,

9. eu a1moco...(2)

10. eu volt6...(2)

11. ele volta...(2)

12. eles voltam...(2)

1J. eles almocam...(2)

14. n6s-voltamos...(2)

15. n6s aVlocamos

16.

17. comeco...(2)

18. Sandra comeca...(2)

19. eles domeqhm,..(2)

2Q. n6s comecamos...(2)

21f levar...(3)

22. eu levo...(2)

23. Jorge leva...(2)

%24. eles levam...(2)

25. nos levamos... (2)

20. 1
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26.

27. escreve...(1) escreve:..(2)

28. bebe...(2)

29. esquece...(2)

50. conhece...(2)

31. parece...(2)

chove... (2)

Frames 33-35 - See Student'Texi.

Practice 1 - See Student Text.

36. Voces trabalharam muito esta hora...(2)

Este é o meu amigo, Carlos... (2)

37. esta...(2)

este...(2)

38. esta..,(2)

30. este...(2)

t
40. este...(2) [with ch sound]

,

41. estaieste...(2)

42. esta...(2)

43. est5...(2)

esta... (2)

estd...()

L
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45. esta hora...(2)

esta comida...(2)

esta

46. este carro...(2)

este exame...(2)

este livro...(2)

47. este dialogo...(2)

esta palavra...(2)

48. Este g o meu amigo... (2)

149.

50. Esta é a minha amiga, Elsa...(2)

51.

52. a. este...(2)

estes...(2)

b. esta...(2) A

estas...(2)

53. See Student Text.

521. esta porta...(?)

estas portas...(2)

este escritorio...(2)

57. estes escritorlos...(2'

59. esse. . . (2)

20.
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60. essa... (2)

61. asse... (2)

essa... (2)

62. asse carro...(2)

asse menino...(2)

asse escritorio...(2)

asse pneu...(2)

63. essa maci...(2)

essa praia.%.(2)

essa carta...(2)

essa POnte...(2)'

64. essa casa...(2)

65. asse estado... (2)
. .

66. ale jornal... (2)

/
67. essa cidade... (2)

68. asse dia...(2)

,

69. Esse e o meu carro...(2)

Essa 6 a minha casa...(2)

70. asses...(?)

essas... (2)

71. asses carros...(2)

a'sses americanos...W

asses exames...(2)

72. essas casas... (2)

essas solteiras... (2)

20.4
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essas avenidas...(2) (-

essas palavras...(2)

73. a. este carro...(1)

esse carro...(1)

b. esta casa...(1)

essa case ...(1)

Practice 3.

1. Este carro é Chevrolet,

2. I.Esse carro 6 Word.

Esta casa-6 velha.

Este dialog() 6 dificilf

'Ezse dialog() 6 horrtvel?'

6. Esta vista 6 maravilhosa, ,A

. Estes carros sao americanos.

e. Estas meninas falam ingress.

a. Estes meninos sao brasileiroS.

1-. Essas meninas sao americanas.

11. Estes brasileiros trabalham muito.

f3e. Estes professores sao do Brasil.

Practice

)4odel: Voce conhece,essa maga?

1. vo6e conhece esse professor?

Voce donhece este restaurante?

Voce conhece esta cidade?

Voce conhece este livro?

Voce conhece essas criancas?

Voce conhece esses amerrcanos?

Voce conhece esses estados?

ti
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Practice --.

Model: A senhora estudou esta llcao?

1. A senhora preparou estas licoes?

2. A senhora ieu este livro?

3. A senhora escreyeu estas cartas9

4. A senhora trabalhou muito esta hora?

c.. A senhora preparou esta comida?

. A senhora comprou este,café no Brasil?

7. A senhora notoq esse sotaque? Nossa!

Practice _...

Model: Este 6 o meu amigo, Carlos.

1. ESte 6 o meu amigo, Paulo.

2. Esta 6 a mInha amiga, Sandra.
4

3. Esta 6 a mInha esposa, BrUnhilde.

Esta 6 a minha filha, Angela.

Essa 6 a minha fLlha, Luisa.

Esse 6 c neu filho, Roberto.

Esses sAo os meus filhos, Roberto and Paulo.

Essas sac as llinhas filhas, Angela and Luisa.
,, Estes s'ao OS meus .I.vros.

1'). Estes sao cs reus pneus.

11. Estes sao aE mInhas passage: s,

1 ?. Estas sac) a3 minhascriancas

1?. Este é o meu c:srro

1.. Este é o meu ?scrItoric.

1 . E:te é o meu Intervalo.

Dialog - See Student Text.

Exoansi.on Exercise 1. S.(., Stu,?.ent Text..

, ) )
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Expansion Exercise 2.

Model 1: DS para ir as montanhas.

" 2: DS para ir a praia

" 3: DS para tomar cafe.

" 4: DS para fazer um passel°.

1. DS para escrever uma carta.

2. DS para ir a cidade.

3. DS para almocar no centro.

4. DS para falar com a professora.

DS para parar na Florida.

E. DS para ler o jornay.

. DS para fazer um sanduiche.

DS para dormir mais umalhora.

Expansion Exercise 2.

Model 1: Quecalor!

" 2: Que carrot

" 3; Que Testa:

4: Que trafego:

1. Que professora:

2. Que restaurante:

3. Que amigo:

Que sanduiche:

Que cidade:

Que vista:

Que livro:

Que palavra:

Que dorminhoco!

1"). Que comida!

Expansion Exercise See Student rext.
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Expansion Exercise

Model Sentence A: Nao gosto da cidade.

1. Nao gosto da situacao.

2. ,Nao gosto da

3. Nao gosto da organizacAo.

Nao gosto da expressao.

mo gosto da missAo.

6. NAo gosto da decisAo.

7. Nao gosto da conclusAo.

Model Sentence Bf 0 que 6 que voce acha da praia?

1. 0 que 6 que voce acha da invasao?

2. 0 que 6.que voce acha da solucao?

3. 0 que 6 que voce acha da expressao?

4. 0 que 6 que voce acha da situacao?

0 que 6 que Voce acha da repeticae?

6., 0 que 6 que voce acha da organizacao?

7: 0 que 6 que voce acha da decisao?

Model Sentence C; A praia 6 boa.

,l. A decisao 6 boa.

2. A situacao 6 boa,

3. A repeticao 6 boa.

4. A solucao 6 boa.

A posicao 6 boa.

r. A administracao boa.

-. A pr..Dmocao '"?. boa.

8. A visao 6 boa.

Expansion Exercise - See Student Text.

Expansion Exercise 7 - fee Student Text,



PORTUGUESE'.

Expansion Exercise 8

1. Uma soluqao legal.

2. Uma, gitigao legal.

3. Uma organizaqao legal.

4. A aecisao final.

A conclusao final.

6. A promoqao anual.

7. Minha Firomoqao anual.

8. Minha'imissao especial.

4 9. Uma oppraqao normal.

'*10. A operaqAo final.

11. A repetiqao final.

12. A soluqao final.

13. A promoqAo final.

14. Uma promoqao normal.

15. AIposiqao oficial.

16. A posiqao social.

Comprehension

1. A. Voce nota que eu estou almocando muito/

b. Noto, e nAo estou gostando.

2. A. Eu moro em Copacabana. E voces? Onde e que voces.

moram?

B. Nos moramos IA tambem.

'. A. A que horas voce comeqa9

B. Eu comeqo cedo, Ns seas.

,.. A. Este escritbrio e meu'

B. E, b seu.

A. Que bom! Que vista!

?.0.2
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:

A. Este livro 6 seu?

B. E meu, sim. Obrigado.

1 6. A. Esse livro 6 seu?

B. Nao, 6 do Roberto.

7. A. Estes sanduiches sAo sews?

B. Nao, s10 deles.

8. A. Essa Cowl-Cola é sua?

B. /lac, 6 da Sandra.

..

N6

f

. II

,--

,r
5

A. Esta comida 6 boa nao 6?
.J .

B. Nao, eu nao gosto:\ J
If

A. Voce nao est6 com fome!
..

.i,

(

10. A. Esta casa 4 sua?

B. Nao, 6 dos meus pais.

Applications i

/ 0

..,

I. Numbers 1-10 as recorded in Variations above. Numbers

11-17 nA recorded.

II. Numbers 1 and 2 not recorded.

Numbers c,; 4 and '-' - See Student Text.

)

20.10
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Part

aj

Unit 21

1. a: ficava (2)

h. falava (2)

c. trabalhava (2)

2. a. ficava (1) ficava...(2)

b. falava (1) falava...(2)

c. trabalhava (1) trabalhava...(2)

3

4, a. ficava... (2)

falava...(2)

c. ,trabalhava...(21

6. visitava (2)

7. mandava .(2)

8. praticava (2)

9. volA.ava (2)

10. a. visitava..,(21

b mandava...(2)

c. praticava...(2)

voltavz,...(-0

11. estudava... (2)

12. chegava...(2)

4?
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13. preparava.. 2)

14. dancava... 2)

, 15. en falava...(2)

ele falava...(2) '

voce falava...(2)'

Maria falava...(2)

Jose falava...(2)

16. Maria ficava...(2)

17. Sandra trabalhava...(2)

'18. Jorge praticava...1(2)

19. ela almocava...(2)

20. eu jantava...(2)

21. voce chegava...(2)

Practice 1. See Student Manual.

Practice 2.

Practice 3,

22. -Svamos (3)

23. -6vamos (1) -avamos...(3)

24. falSvamos (1) falSvamos...C31

ficavamos (1) ficSvamos...(3)

26. chegAvamoF (1) chegavamos...(3)



2614,
PORTUGUESE

27. moravamos...(2)

28. gostavamos ..(2)
p

.29. levavamos...(2)

30. passavamos...(2)

31. -avam (1) -avam...(2)

32. -am...(2)

33. -avam (1) -avam...(2)

34. falavam (1) falavam...(2)

35. moravam (1) moravam...(2)

36. praticavam (1) praticavam...(2)

37. trabalhavam...(22)

31. ,tomavam...(2)

39. descansavam...(2)

40. comecw2am...(2)

I

41. a. alam...(2)

b. falavam... (2)

/42. See Student Manual

Practice II, See Student Manual

Practice c-s

II

/I
Practice II

tr

/



PORTUGUESE 265

Part T1

- 1. See Student Mai.ual

2. hotel (1) hotel... (2)

3. hoteis (1) hotei.s... (2)

4. papel (1) papel... (3)

5. papei.s... (2)

6. anel (1) anel... (2)

7. )aneis. . (2)

8. pastel (1) pastel... (2)

9. pastels... (2)

10. hotel... (1) hotei.s... (1)

papel... papeis ... (1)

anel... (1) aneise, (1)

,pastel... (1) pastels... (1)

11. hotei.s.,. (2)

papeis... (2)

anei.s... (2) ""

pastei.s... (2 )

12. See Student ManUal

13. espanhol... (2 )

14. espanbeds (1) espanheds.. (3)

15. espanh6i.s... (2)

Eles sZo espanh6i.s... (2)

21.4
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17. restaurantes espanhals,.. (2)

18. sotaques espanh.64s... (2)

19. amigos espanh6is..(2)

20. a. anzol.., (2)

I b. farol... (2)

21. anzol... (2) anzols..()
b. farol... (2) farols... (2)

22. azul (1) azul... (3)

23. azuis (1, azuis... (3)

24. carro azul... (2)

carros azuis...(')

Pr. azul... (2)1

27. liyios azuis... (''

montanhas ))

2. A montanha e azul..

. As montanhas so (

. barrel...(

Civil... (;f:
.gentil (

barrel... (2) barris...

gent31%..' grnt is... ('

'1,

2i) !1

I

$
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nlr"
:33. Ele,e muito gents ..(2)

34 Eles sZo muito gentis...(2)

35. um barril...(2)

36. tres barris...(2)

Review Practice - See Student Manual

---Dialoq - See Student Manual

fp-

Expansion Exercises 1,2,3 - See Student Manual

Applications - See Student Manual

9 70

dn.
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Unit 22

1. a. comia (2)

b. bebia (2)

c. dormia (2)

d. repetia (2)

2. is (1) ia,..(3)

3. a. 4cOmia...(2)

b. bebia...j2)

c, dormia...(2)

d. repetia...(2)

4, a. escrpvia (1) escrevia...(2)

b. recebia (1) recebia...(2)

(1) diigie...(2)

d. abrial (1) abria....(2)

ia...(3)

6. a. bebia...(2)

b. comia...(2)

c. escrevia...(2)

d. recebia...(2)

7. a. dormia... (2;

b. iepetia...(2)

c.

d. abria... (2)

8.

9. a. bebia...(2)

b. comia...(2)

escrevia...(2)

22.1
9..1
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10.

d. recebia... (2)

11. a. dormia...(2)

b. repetia...(2)

c. dirigia...(2)

d. abria...(2)

12.

13. comia...(2)

14. escrevia...21

15. abria...(2)

16. repetias..(2)

17. dirigia...(2)

18.'

19. See Student Text

20. See Student Text

21. lia...(2)

22. lia...(2'

23. See Student Text

24. saia...(2)

caia...(2'

25. la... (2

26.

22.2
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Practice

See Student Text

Praotice'II

See Student Text

Practice III

. See Student Tbxt

Practice IV

See Student Text

Samos lamos...(2'

a. dormiamos (1) dormiamos...(2)

b. reoet4amos (1) repetiamos...(2)

c. comiamos (1) comiamos...(2)

d. bebiamos (1) bebiamos...(2)

a. dorn!la7os...(2;

b. repetiamos...W
c. comiamos...(2

d.

coriamos...(1

repetiamos...(1

calaTos..

liamrs...
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37. a. dormiam

b. repetiam

c. comiam

d. bebiam (2'

38.

39. i...(2'

do... (21

lAo...(2' slowly

lAo...(2 normal

a. dorallam...(:)'

b. repeti.am...(:

c. corria (2'

d. bebiam (2.

a. dormiam...(2'

b. rcoetiam...1')

c. con ia,

d. bebiam.

. dormlam.../1

comiam...(1

sablam...(1

fa7lam...(1)

escrevlam...fl

saiam.../1

''' 1
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Practice V - See Student Text

Practice VI - See Student Text

Practice VII - See Student Text

Dialog - See Student Text

Excarsion Exercises - See Student Text

ApolicatIons - See Student Text

I )1+11
- Li)

a
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Unit 23

1. Ele era americano...(2

Eu era solteiro...(2)

Ela era casada...(2)

2. Eu era professor...(2)

Ele era funcion6rio...(2)

3. eramos...(2'

N6s eramos...(2'

N6s eramos

N6s eramos funcionarlos...

7. N6s eramos

8. NOs eramos americanos...1-'

eram."

eles eram..

elan

voces eram... r_?

os senhores eram...f

11. Eles eram soltezros..,1

Eles eram Otimos..

13. Eles eram americanos,..(\

I.. Lies eram brasi1eiros...(-

1:. Eles eram do Pio...(

tinha.../),

,
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17. eu tinha...(2)

ele tinha... (

- voce tinha... (2

Jose tinha... (2

18. A. eu tenho...(2'

b. eu

19. Eu tinha Chevrolet...(2'

20. Ela tinha Ford...W

21. Ela tinha casa...(2'

22. Voce tinha sotaaue...(%\

Eu tinha does carros...(2'

tinhamos,..0j

2=. nos tinhamos...

Nos tinharL2 dotes carros...(s

. NOs tir.Lamos urra %,IFta boa...(-

a. NOs '..1,1hamos uma vista maravilhosa...

Nos sempre tinhamos

Nos sempre tinhamos certeza...

eves tinham...I

elztrt tinham...

Eles tinharn Ford...
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34. Eles sempre tinham razAo...(2)

35. Eles sempre tinham certeza...(2)

36. Eles tinham duas casas...(2)

37.

38. Eu estava com tanta pressa...(2)

39.

40.

141.

1. "Eu estava com fome...(2)

2. Eu estava com sono...(2)

3. Eu estava cansado...(2)

1. Ele estava com fome,..(2)

2. Ele estava com sono...(2)

3. Ele estava cansado...(2)

42. estavamos (1) estflvamos.._(2,

113. estavamos...(2)

44.

1. N6s estavamos com fome...(2)

2. N6s estavamos com sono...(2)

3. Nos estavamcs cankados...(2)

(.3

estavam (1) estavam-...(2)

1. Eles estavam com fome...(2)

2. Eles estavam com sono...(2)

3. Eles estavam cansados...(2)

23. 3



276 PORTUGUESE

Practice I

Group I

1. Eu estava acordado.

2. Eu estava cansado.

3. Eu estava com sono.

4. Ele estava com pressa.

Ele estava com force.

5. Eu estava r2sfrIado.

7. 0 trAfego estava horrivel.

Group II

1. Eu tinha sotaque Inc es.

2. Ela tinna sotaque porujues.

3. Eu tinha Ford.

4. Ela tinha Chevrolet

N6s tinhamos certe7a.

F. Eles tinham ra7Ao.

7. Nos tinhamos doss.

8. Eles txnham tres.

Group III

1. Eu era func].)nfAr-.

Ela era professors.

NOs eramos a-,ericano

Eles eram brasileiros.

L. Ele era secretaria,

Ela .?ra solteira.

Fle era o presidenfv,

Ele era casado.

Eles eram de Nova York.

1 N6s Aramos de PerIns;lvania.

4 )



PORTUGUESE 277

Practice 2.

1. 0 Bill era americano.

2. Ele era funcionario do Departamento de Estado.

3. Lie falava portugues bem.

4. Ele tinha muita oportunidade de praticar.

Por que? Porque ele morava e trabalhava no Rio.

Practice 3.

1. A Yara era brasileira.

2. Ela era de sao r alo.

3. Ela falava ingles hem.

4. Ela falava sem sotaque.

Ela trabalh?va no Rio.

Ela viaiava muito.

7. Ela passava os fins de semana em casa.

8. Ela is a praia.

9. Ela gostava do seu trabalho.

Eu pretendo vcltar...(2)

48. Eu pretendia voltar...(2)

P" Eu pretendia dormir...(2)

Ele pretendia

'1. Ela pretendia mandar...( )

N6s pretendiamos...(2)

. Eles pretendiam...(

Eles pretendiam ficar...(2)

N6s pretendiamos

Eu quero levar...(°
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57. Eu queria levar...(2)

58. Eu queria passar uma semana...(2)

59. a. Eu queria trabalhar.

b. Eu queria parar.

c. Ele queria dirigir.

d. Ele queria descansar.

e. Ela queria mudar de assunto.

60. nos queriamos... (2)

ales queriam...(2

61. N6s queriamos ficar...(2)

62. Eles queriam sair...(2)

(3. a. Eles queriam comecar...(1)

b. trios queriamos comecar...(1)

c. N6s queriamos comprar...(1)

d. N6s queriamos vender...(1)

e. Eles queriam almocar...(11

f. Eles queriam esquecer...(1)

r.,14, Eu You estudar.. (2)

Eu is estudar.. (?

rr,. Eu is mandar...(2)

7. Ele IA mandar...(

('p iamos...(-

n. Nos Samos ficar..

lam...(,

>3.6

78 i
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71. Eles jam ftcar...(2)

72. a. Eles lam vender...W

b. Eles .am descansar...()

c. N6s Samos descansar.,.W

d. N6s Samos comer...(1)

e. Eu ia escrever...W

f. Ele ia preparar...(1)

g. Eu is dirigir...(1)

h. Laa 1,.. comecar...(f)

73. Eu tenho que estudar...(2)

74. Eu tinha que estudar...(%)

7r:. Eu tinha que trabalhar...(2

76. Ele tinha que trabalhar...(2)

77. a. Ele tlnha que praticar...(1)

b. Ele tinha que escrever. .(1)

c. N6s tinhamos que falar...(1\

d. Nos tinhamos que vender... 1.'

e. Eles tinham que ler...(1:

f. Eles tinham que preparar...W

sabla...(';'

70. Eu sabia a llc"Ao...

:,- sabiamoa...(2'

81. Nes 3abiamos a llcao...(?'

.82. Eles sablam a licao-...(-'

P.' Eu sabla que o Jose era b-
-,....

'3. "7,

A

ileiro..
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84. Eu sabia que o Jose falava portugues...(2)

85. Eu sabia .sue o Jose vendia seguros...(2)

86. Eu nao sabia que o Jose dormia tanto...(2)

Dialog - See Student Manual.

Expansion Exercises - See Student Manual.

--V
Applications - See Student Manual.
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Unit 24

1. a. papel...(2)

b. pastel...(2)

c. hotel...(2)

2. horrivel...(2)

31 horrivel...(2)

4. horrivel...(2)

. possivel (?)

6. possivel...(2)

7. E possivel..:(2)

8. impossivel (2)

9.
4
impossivel...(3)

10., E impossivel...(2)

11. provavel (2)

12. provavel...(2)

13. provavel... (3)

lu E provavel...(2)'

lc,. Nao é provavel...(2)

16. improvavel (2)

17. improvavel...(2)

18. E improvavel...(2)

24. 1
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19. evitave:1 (2)

20. evitavel...(3)

21. inevitavel (2) \

22. inevitavel...(3)
N!,

23. E inevitavel...(2)

24. aceitar...(2) .

25. aceitavel (2)

26. aceitavel...(3)

27. 8 aceitavel...(2)

28. inaceitavel (2'

29. inaceltavel'..(3)

30. 8 inaceitavel...(c!

31. horrivPis...(')

32. horriAels...(:')

33. horrivel...(?)

horrivels...(=!1

31. festa horrivel...(?',
.

.

"". Fe..' us horrivels...(-'

3' cidades horrivels...(2'

37. maquinas horriveis...(2'

38. diSlogos horriveis...W

,-4.--,

/

)
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possiveis:..(2)

provavelS...(2)

.1. inevitaveis... (2)

42. aceit'aveis... (2)

43. a. Eles sao possiveis...(2)

b. Eles sao provaveis...(2)

c. Eles sao aceitaveis...(2)

d. Eles sao inevitaveis...(2)

e. Eles sao impossiveis...(2)

f. Eles s'o inaceitaveis...(: )

44. t6nel...(2)

turiels...(2)

45. autom6vel...(3)

automOvels,(3

Os does automoveis tem que passar pelos

Ulf-leis (1) (3)

47. a. civil... (21

b. qentil...(2)

4P.

49. facil...(?)

dificil...())

'1.

r2.

2,`4.33
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.

53...1.

E

3. 8,4tp..:.(2)\
. . ).

faceis...(21,

,dthceis...(2)

59.

PORTUGUESE

a. ElessAo'faceis.:..(%)

b. Eles 'sAo

c. Eled sAo

diSlogos

dial-egos faceis.:.(2)

dialegos

livresOteis...(")

61. livros

.62. livlos

N..aCtice ] See Student Text
o

-Prectide

E fci1 voltam- P6do.

t facil vender o carro.

dificil trabalhar con ele.

E dificil ser bom funclonario.

E.possivel levar sanduiches.

E possivel couprar as passagens aqua.

::::4. 4..

ti.

'.

.
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0

4.

impossivel com.Aiice.

E fipossivel fazer isso.

, . ,
f

.ractice 3.- See Student Text.
1..

Practice 4 - See Student Text.

-, )
A

.

Practice 5:- See Student Text.

Part II

..
1. .vists maravilhosas.re:(2)

,t

2: mara'VilhosaS...(2);.
4

vista maravilhosa...(2)
. ,

4, maravilhosa.-..(2)

/

.4

a estado maravIlhoso,..(2)
:

6. estado.maravilhOso...(2)
0

.

7.' maravilhosa...(2)

maravilhoso...(2)

8. senhora famosa...(?)

q. senhora famosa..:(2)

livro famoso...(2).

11. livro famoso...(2)

12. gostosa...(2)

13. gostosa...(2)

24.'3

2 8 8
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14. sanduiche gostoso.:.(2)

15.' now profeqsor...(2)

16: nowo professor...(2)

17. ndva professora...(2)"

18. nova piofessora...(2)

19. A. novo..:(1) nov;...(1)
b. famoso...(1) famosa...(1)
c. gostoso...(1) gostosa...(1)

1

restaurants famoso....(2)

21. avenida famosa....(2)

25. comida gostosa...(2)

26, sanduiche gostoto (2)

27. panduiches gostosos (2)

maravilhoso...(1) maravilhosa...(1)

Practice 1 - See Strident Text.'

0..

22. feSta maravilhosa...(2

/.-23. portUgues maraviIhoso...(2)

24 refrigerants gostoso...(2)

28. ,gostosos... (2)

29. sanduidhes gostosos...(2)

1
30.- livros famosos... (2)

24.6
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1., restaurantes maravilhostRs... (2),

32. 1. livrofamoso...(i)

2. livros famosos...(1)

3. americano famoso...(1)

4: americanos famosos;..(1)

5. refcigerante gostoss.,:(1)

E.' refrigerantes ggstosos...(1)

7.

'8.

novo professor...(1)

novos professoreT...(1)

,33. 1. praia famosa...(1)

2. praias famosas...(1)

3. livros famosos...(1)

4. livro famoso...(1)

34. 1. festa maravilhosa...(1)

2. estas maravilhosas...0

3. fer-iados maravilhosos...(1)

4, feriado maravilhoso....(1)

1. comida gostosa...(1)

7
2. coniidas gostosas:..(1)

3. dias gostogos...(1)

dia-goFtoso...(1)

36. 1. nova casa:..(1)

2. novas casas...(1)

3. novos liveos...(1)

4, novo livro...W
I

Dialog - See StudentText

24: 7

I



288 PORTUGUESE

4

4

Expansion Exercises

Applicatj,ons-

- See Student Text,

*II I

29

24,8

I
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Unit 25

Section I

Nouns

Practice 1.

1, o jornal

2. o exame

3. a praia

4. - o livro4

:5., a passagem

6. a porta

a filha

8. o rgfrigerante

9, a mOntanha

10. o-fUnciOngrio

11, a empresa
I .

1L: a saga°

o sandOche

noite

-15. amhora

16. a oportunidade

17. o fim de semana

18. o cart4o

19. o feriado

20. o calor

25.1

ti

ti

4

1

r
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of
Practice 2.

1. uma festa
e

i

2. um parque

3 um tUnel

4. um,a4nida
d

5.` uma semana

6. uma cidade

>. 7, uma ideja

8. um restaurante

g. um dorminhoco

10. uma ponte

11. uma carta

12. uma senhora

13. um senhor

14. uma secretaria

15. uma casa

16.- uma escola

17. um terno

18. um dia

Practice 3.

1. umas'festas

_. uns parques

3. uns tCneis

4. umas avenidas

5. umas temanas

o

25.2

r
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4

6.: iamas'oidades

7. umas idbias

8. uns restaurpntes

9. uns dorminhocos-

umas pontes

umas cartas

12. umas senhoras

13. uns senhores

14. umas secretarias

15. umas casas
.

16. umas escolas

uns ternos

uns dial

Practice 4.

1. esta 1icao

2. esta"vista

3. este carro

4. este estado

5. esteescritbrio

6. esta embaixada

5

4,

291

7. ease palavra

8. essa ideia

9. esse sotaque

2 5.3 . 0
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10. eSse caie

11. .essa carta

12. essa moca

13. estas mohtanhas

14. .estas praias

15. estes dias

16. estes assuntos

.17. estas casas

18. estas licaes

- -:

19. esses senhores

20. esses livros

21. esses sanduiches

,74

22. ess s mfiquinas

r 23. estas paiayras

24. esses tAneis

Practice 5.

'1. a minha casa

0 meu livro

3: a minha me

4. o meu dinheiro

5. o meu sotaque

6. d.meu filho,

7. o meu sipA0

4.

25.4
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0

8. o seu ingles

9. .0 seu cafe

10. a sua.espoaa

11. o seu pneu

12. o seta gramatica

13. o seu escritorio

14. o seu amigo

A

6,-
'15. 0 nosso filho

16: a npssa filha

17. a nossa embaixadw

18: 0 nosso dinheiro

19. a nossa porta

'20. 0 nosso professor

21. 'a nossa professors

22, a nossa escola

23. 0 nosso carro

.24. a nossa hora

25. as minhas ideias

as minhas janelas

'27. os meus amigos

28. bs meus pais

29." os meus livros

30. as minhas filha

.1 q

25.5 29h

N,
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, 31. os meus filhos

32. as suas festas

33. as suss cartas .

34. os seus pais

35 os seus jornais

36. as suss oportunidades

37. as suss palav AS

38. os seus professores

0

39. as nossas passagens

40. as nossas rAquinas

41. os nossos sanduiches

42. as nossas mesas

43, os aossos amigos

44. as nossas cidades

Y 45. op nc'sos fins de semana

Practice 7

1. o dinheiro dele

2. o sotaque dele

3. a esposa dele

4. a.filha dele

5. o filho dele

6. o sapato dele

.9 97. o Chevrolet dele

25.6

e,

.
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a 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

)

,
15.

16.

17.

18.

19,

'20:

21.

22.

23.

24.

25.
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a festa dela

la maquinkdela

o café dela

-o intervalo dela

a carta dela

.oxemprego dela

o Ford dela

os carros dele

os 'sanduiches'dele

as filhas dele

os pais dele

os filhos dele.

aspalavras dele

os carros dela

os sanduIches dela

as efilhas dela

of pais dela

as palavras dela

Practice 8.

1. o livro do Paulo

2. o sotaque do Paulo

3. a secretfiria do Paulo

4. a'passagem do Paulo

25.7
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5. a esposa do Luis

6. o dinheir2 do Luis

;-/-7: a csa do Luis

8.) d sapato dci Luis

1

9. o filho da Son ia

10. a idke da Sonia,

", 11. o ingles da Sonia

12. a carta ,da Sonia

ti

I

13. .o cafe. da Dies

apadsagem da Ines

15'.- a eolaida da Ines

16.( o Chevrolet da Ines

, t

,. (

17: os livros do Antonio

18. os amigos id°.
'Antonio 0

,
S.

-5'
as pass agend do AntOnkoei 4

os",(i211.eis do AntOnio

s.

r. . `.
a...

21. as crianca da Angela

22. as 'cart-as da Angela. t

/ ./

,.
.-23. ospaip da Angela. . . 1.1.c - .24.

"
es aini4i# Lie Angela,-,'S' .. \,

-...."-___

t, e

IA . 42()"425.8_ ,

0

F.

1.
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COntracti9ns

.

Practice 9 - See Studerip, Text

Practice 10:
1 -

.1. Eu you ao Rio.

-2. Eu you ao Centro.

ao escritOrio.

4. Eu you a Embaixada.

5. Eu You a SecAOPolitica.

r 6. Eu You ko mei0-aia-

AMIMM===i1MMI,
. I

"7. Vamos ao restaurante.

- 8. Vamos ao parque.

9. Vamos a cidade..

10. Vamos ao Consulado.

11. Vamos a Inglaterra..

12.. Vamos a'caea do Jose'.

13. NOs mandamos So Consulado.

14. Nos. mandamos a Embaixada.

15. N6s mandamos ao centro.

:16.Nos.mandamos a Alemanha.

17. N6s mandamos ao Riot

18. N6s mandamos ao Brasil.

. 19. NO$ mandamos a casa dela.

297

4

20. Eu deitei as onze..

ti 21:- Eu cai no sono a meia-nolte,

22. ru acoxdei as seis e meia.

23. Eu levantei as sete.

24 Eug'ai as oito:

25. Eu cheguei as oito e meia.

26. Eu comecdpi as nova.

27. Eu almocei ao mein -dia.

2 9 :i1)

:\

t.
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7racti 11 - See Student Texc.

Prctace 12

1. Eu vou as montanhas.

2. X12 %:ai as cidades.

3. Nos va:T,os as festas.

4. E1avai as seta',

Ncia fomos ac's parcr4A-s.

5. E1e foi aos escritOrios no centro.

7. Eles rlo'aos restaurantes.

5. Eu fui as dez.

Ela foi ontem as tres.

Eles foram as escolas.

Practice 13 - See Studer: Text.

Practice 14 - See Student Text.

Practice 15 - .See StA4dent Text.,

Practice-1::,'- See Student ,Text,

Adlectives

practice 17 - See Student Text.

Practice 18:

A. b carro dele é bonito.

2. 0 carro dele 4 caro.

3. 0 carro dele 6 azul.

L. 0 carro dele 6 6til.

5 0 carro dele 6 horrivel.

5. 0 carro dele 6 famoso.
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B.! 1. Tania 6 brasileira.

2. Tania 6 bonita.

3. Tania e solteira.

Vania 6 portuguesa

5. Vania 6 calada.

6. Vania 6 .C;elha.

C. 1. 0 senhbr Mattos t -alba numa empresa

2. 0 senhor Mattos rabalha numa empresa americana.

3. senhor Matto trabalha numa empresa brasileira.

4. -0 senhor Ma os trabalha numa empresa veiha.

5. 0 senhor ttos tralAlha nuMa empresa local.

6. 0 senhor Mattos trabalha numa empresa famosa.

7. 0 senhor Mattos trabalha numa empresa comercial.

fr.). 1. 0 trabalho dele 6 facil.

2. 0 trabalhti'dele 4 dificil.

' 3. 0 trabalho dele 6 bow.

4. C. trabalho dele 6 6t±1.

'1,- 0 trahalho dele 6 passim:.

6. 0 trabalho dale 6 politico.

E. 1. Marli tem uMiDe.vista maravilhoSa.

2. Marli tem uma vista boa.

3. Marli tem uma vista horrivel.

4. marlA tem uma vista bonita.

Marl, tem uma vlsca Otima.

F. 1. Claudia comprou air sapato brasileiro.

2. Claudia comprou um sapato bonito.

0 3. Claudia compgou urn sapato azul.

4. Claudia comprou um sapato caro.

5. Claudia comprou um sapato americano.

6. Claudia comprou um sapato..boM.

25.11

03 2

"st
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1

G. 1. Vai ser pm dia.

2. Vai ser um dla bonito.:

3. Vai ser um

=4. Vai ser um dia. thravilhoso.-

5. Val ser um dia

6. Vai ser uth dia pessimo.

7, Vai ser um dia otimo.

V. vai ser um dia gostoso.
,1

Section II 4

LVerbs

, Pr4ctLce 1:

LSee student test for first voice on tape. Second,

voice responds a4 follows:] .. :

1. eu comprei

2. eu trabalhei

3. eu dirigi

4, eu mandei

eu escrevi.

eu sal

7. ep achei

8. eu

9. eu'dormi

3), eu gostel

11. eu almocel

12. eu li

13. eu

14. eu aceitei

15. eu fui

25.12

(1:
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16. ele estudou,

7. ele praticou

18. ele )Debeu

19. elte "saiu

20. ele Triudou

21. ele 18u

.22. ele'deitou

23. ele comecou

24. 'ele acordou

25. ele preparou

26. ele recek7ep

27. L31e lembrou

28. ele dirigiu

29. ele deixou

ele foi

.31. nos gostamos

'32. nos mora0o,s

33. nos keceb*s
34.' nos Compravisos

35. nos dormimos

36. nos, descansamos

inos batemos

-A\ n6s ensinamos /
7-

39, WOs volt;pmos

.'

.

404

41.

42.E

43.

44.

nos proaut.emos

n6s perdemos
1

nos reparamos

nos viajamos

n6s comer s

45; :nos fomos

25.13

ft f



X

302
'PORTUGUESE

46.
1

eles sairam
4,

47. ales viajaram

48. eles dormiram ,

49. elesgostarm . '

' 7

50. ales ch'egaram'

51. eles falaram
P 5

52.. eles leram
.

53. eles praticaram

54. os senhores venderam

55, os senhores. easinaram

56. Os senhores e quecexam-

57. os' senhores irigiram

.58. op senhbres almocaram

59. os senhore.h foram

Practices 2, 3, 4 and 5 - See-.Student Telct.

Practice .6:

1. .Nossa! Eu

2. Nossa: Eu

3. Nossa: Eu

4. Nossa! Eu

5., Ndssa! Eu

achava que ele era solteiro.,

achava que ele tinha dinheiro.

achava'que voc§ sabia id.4c1

achava que Marcos ia tambem.

achava que Yara-estava em casa.

6.

7.

8.

9.

10.

Desculpe,

Desculpe.

Desculpe.

Despulpe.

Desculpe.

Eu achava

Ellachava

Eu achava

Eu achava

Eu achava

que -o senhor se sentia ben.

que.o senhor conhecia o.Paulo.

que o senhor falava ingles.

que o senhor morava no Leme.

que o senhortrabalhava aqui.

Sinto

Sinto

Sinto

Sinto

muito.

muito.

muito.

muito.

Eu achava que voce saia agora. .

Eu achava que a gente ia a praia.

Eu achava que a 'festa era hoje.

Eu achava que era urna boa ideia

h25.14 t
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r ,

J. '

I''' .

- ,
15.' Sinto muito. Eu achava cke,eram dez horis.

..
16. Sinto muito.- Eu achava que voce le'vava os refr4gerantes,

.M,
0

- 47 "". f
.17. Hoje? Eu nAo sabia gue voce is liOje. ..

.

18. Hoje? Eu q-nAo sabia que voce praticava hoje. i.
. :

. ,

19. AmanhA? Eunto.q,Sbia'que voce saia amanhl.
20. Agora? Eu nAo sabia que voce prtendia it agora... .

.21. As cinco? Eu pSo sabia que a fest4 era as cinco...
.

22. Hoje A noit\ e?. Eu nAo sabia que voce tipha clue
. ,, rtrabalha2.,hoje & noite.,.
.

23. Ah, 6? Eu 'nAo sabia que ele era o chefe..
24. Ah, Eu nAo sabia Clue ela era portuguesa.

Ah, 6? Eu nSosabia que Recife .ficava tAo longe.
26. Ah, 6? Eu nAo ,sabia que. aulio tinha tahto dinheiro.
27. -Ah, 6?- Eu icoo sabia que Maria chegava em casa to taxdp

28. Ja? Eu nAo sabia que ele estaa com(tanta'?Ome.
29. A? Eu nAo sabia que eie, eseAva com tanta -pressae:
30- JS? Eu nAo sabia que.ele'sabia tanto.
31. JS? Eu nAo sabil que horas eram.
32. JS? Eu nAo"sabia que estava nt hora de parar.

Section III

A. The verb ser

Practices 1 and 2 - See Student Text.

B. The verb estar

Practices 1 an 2 - See Student Text.

EP
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C. The.verbs ser and estar mixed.

A Gl6ria 6 americana; ela 4 de Duluth.

Ela 4'secretSria.

Ela 6 bonita, e e casada.

Ela nao estfi no escritorio hoje.

Esta em casa.

A casa dela 4,em Copacabana.

Ela esstS ftsfriada.

esES com fome.
.

Ela.nao estS com pressa..agore.

era estS.distansando.

0 Jorge 4 brasilekro.

'Ele 6 da.Bahia'
%

Ele 4solyteiro, e e bonito,

Ele 4 professor.

0 Jorge a meu amigo, e e dorminhocot

S%o novehoras, eele estS aqui no.Consulado.

Mas ele ainda nZo est& 'acordado:

Ele aipda'estS com sone.

Ele estacom fome tairib4m.

Ele estS tomando.caf6 e comendo um'sarichithe.

As vezet ele estS-impbsivel:

D. The verb

Practices 1. and -"See Student Text.

E. The verb ter.
.

Practice 1 - See:Student Text.

Practice 2:

1.: Quartos carros voce tem?

2. Quantas criancas voce tem?

3. Quantos sanduiched ele tem?

i
25, 16
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4. Quantal passagens eles tem?
5. Quantos chefes nos temos?

6. Quan.to dinheiro voce tem?

7. E verdade. Eduardo tem tres carros.
E verdade. Henrique tem muito dinheiro.

9. E verdade. Eu tenhq uma carta pare voce.
10. E verdade. 'N6s temos uma boa oportunidade.

.t verdade. Carlos tern outro emprego.

lt. E verdade. Eles s6 tem\um.n

13. E verdade. 0 senhor temsque lembar tudo.
14. t verdade. N6s ,temos que estudar mais.
15. Nao'6 verdade! Eu nSo tenho q.;ecomer menos!

6. Que pens: Eles tiveram que salt*:
17. gue pena! Eles tiyeram que trabalharAhoje.
18% -QUe 'plena! N6s ti:\emos cue vender o rro.
19. Que pens; Eu give que escrever'outra cartes.

020. Que pens; GlOrie teve cape em ca'sa.
21. Que pena! Voce teve que coMecar.outra vez.

. .,
22. Que pena. Fernando teve 'que fazertudo,

23. Que amanhA! Eu tenhO.Clue sair hoe. .

24. Que .as seise: Eu tenho quo levanar hs sell.
25. bUemais tarde! . Eu tenho que.ir agore0
26. Que espahhol! ,Ele temque falar iportutues-

-,

27. Que descansar! N6s temos que trabalhar.
28: Que pell Vprig! Elms tem que.viajar peie' Pa;.1 Am.) 7--29. Qtf.e euf Voce 6 .que tem.que,comer Inenos.

30. Que eu! Heu.chefe-6 que temque fazer isso.

I '0

."1
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S0Ction IV

Questions with Question Words.

A. Model: 0 que 6' que ele quer?

1, 0 que 6 que ele tem?

2. 0que 6 que ele faz?

3. 0 que 6 que ele pretende?

4. 0 que 6 que ele fala?

5.. 0 que 6 que' ele sate?

6. 0 que 6 clue ele acha?

7. .0 que 6 que ele ensina?

8. 0 que 6 que ele-lg?

9. 0 que 6 que ele prefere?

B. :, Model: Quern 6 essa moce?

1. 'Quern 6 ela?

2, Quem 6 dona Alice?

3. Quem 6 o casado?

4. Quem 6 a solteira?

5. Quem 6 o bonito?

Quem 6 a bonita?

' 7. Quern 6 o espanhol?

8. Quem 64 americana?

9. Quem 6 a mais velha?

C. Model: Onde 6 que ele dorme?

1. Onde 6 que ele trabalha?

2. Onde 6 que ele mora?

3. Onde 6 que ele pratica?

4. Onde 6 que ele vai?

5. Onde 6 que ele ensina?

6. Onde 6 que ele almoca?

7. Onde a que ele come?

8. Onde 6 que ele passa os fins de semana?

9. Onde 6 'que ele toma café?

25.18 3()`.1
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1.

3
4.

5.

s6.

'7.

8.

Quando 6

Quaildo 6 que

Quando 6 que

Quando 6 que

Quandt 6 que

Quando A que

Quango 6 que

Quando 6 que

Quando 6 que

que o senhor lembrou?

o senhor estudou?

o senhOr lembrou?

o senhor foi?

o senhor chegou?

o senhor vendeu?

o senhor praticou?

o senhor se perdeu?

o senhor notou?

.9. Quando 6 (Tue o senhor nasceu?

E.:, Model: Por que 6 que o senhor nAo estudou?
".. -.

1. ,Por'que 6 que o senhor nlo foi?
4 .

2. Por que 6 que o senhor nAo voltou?

3
4.

5-
6..
7-
8.

9
F. Model

1.

. 2.

3.

6.

7.
8.

9.

Ppr que 6 que o senhor nAo

'Por'que 6 que o senhor nAo

Por que 6 qtie o senhor No
,Por 6 que o senhorsr .nAo

Por que 6 que o senhor nAo

Por que 6 que o senhor nAo.

Por que 6 que o senhor nAo

Como 6 que ela sabe?''

Como 6 que ela dorme?

Cbmo 6 que ela fala?

Como 6 que ela lembra?

Como 6 que ela compra?

Como 6 que ela vende?

_Como 6 que ela viaja?

Como 6 que ela vai?

Como 6.que vela SP sente?.

Como 6 que ela faz isso?

saiu?

escreveu a carta?

gastou o dinheiro?

trabalhou ontem?

-ficou,at6 a meia-noite?

comprou o terno?

levou sanduiches?

25.19 31(}
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Section V.

Miscellaneous Exchanges - See Student Text.

1

25.;20

4

U. S. GOVERNMENT PRENTC.6 OFFICE 1975 O. 571-071



or

FOREIGN SERVICE INSTITUTE LANGUAGE PUiLICATIONS
available from

U. S. Government Printir.g Office, Washington, D.C. 20402
and from

Spoken Language Services, Inc., P.O. Box 783, Ithaca, N. Y. 14850

(Spoken Language Services agrees to supply the items
below (subject to availability) at current GPO prices
uhen inquiries indicate that ordering it:formation was
obtained (mm the Foreign Service Institute.)

'Amharic (Units 1.50) $4.75 Adapting and Writing Language
*Amharic (Units 51-60) $4.60 Lessons $4.30
'Cambodian (Units 1.45) $3.85 Communicating in Polish $3.40
'Cambodian (Units, 46.90) $3.25 Contemporary Cambodian:
*Cantonese (Units 1-15) $.1.50 . Grammatical Sketch $1.50
'Cantonese (Units 16-30) $3.50 Contemporary Cambodian:
*Chinyanja (Units 1.63) $3.70 Introduction :.. 5.40
*French (Units 1.12) $3.25 - Contemporary. Catribodian: The
'French (Units 13.24) $3.45 Land and the Economy $3.7e
*Fula (Units 1.40) $4.20 Contimporary Cambodian:
!German (Units 1.12) $3.45 P.olitical Institutions $4.3t .
*German (Units 13.23) $3.35 Contemporary Cambodian: ,...

'Greek (Vol. I) $3.35-' The Social Institutions $3.65-
'Greek (Vol. 11) $2.25 'Finnish Graded Reader $7.00
*Greek (Vol. III) $2.55 French Supplementary Exercises - $6.30
'Hebrew (Units 1.40) $5.05 From Eastern to Western Arabic $..95
'Hungarian (Units 1.12) $2.85 From Spanish to Portuguese $1.35
'Hungarian (Units 13-24) $3.55 \. *German: A Programmed .
'Kirundi (Units 1.30) $4.80 Introduction , $5.30
'Kituba (Units 1.35) $4.15 Hindi An Active Introduction $1.60
Korean (Vol. I) $5.45 *Hungarian Graded Reader $5.80
*Korean (Vol. 11) $4.65 Indonesian Newspaper Reader $3.10
Lao (Vol I) $5.00 *Levantine Arabic: Introduction
Lao (Vol II) $4.35 to Pronunciation . ' $1.40
*Ling& la (Units 1.24) $3.35 Luganda Pretraining Program $2.95
*Luganda" (Lessons 1.94) $3.95 Modern Written Arabic $4.40
*More (Units 1.48) $3.30 Portuguese: Programmatic
*Serbo-Croatian (Units 1.25) $5.75 Course, Vol. i $5.30
*Serbo-Croatian (Units 26.50) $5.90 Reading Lao: A Programmed
*Shona (Units 1.49) $4.40 Introduction $5.25
'Spanish (Units 1.15) $8:45 Russian: An Active Introduction $2.10
'Spanish (Units 16.30) $6.25 -*Spanish Programmatic Coupe
*Spanish (Units 31.45) $5.85 (Instr(sctor's Manuel -Vol. I) $1.75
'Spanish (Units 46.55) $4.20 *Spanish Programmatic Course -
*Swahili (Units 1.150) $5.05 (Student Workbook-Vol. 1) $5.20
'Thai (Units 1.20) $5.60 !Spanish Programmatic Course
*Thai - (Units 21.40) $4.70 (Instructor's Manual-Vol. II) $1.20,
'Turkish (Units 1.30) $4 75 *Spanish Programmatic Cpurse
Turkish (Units 31.50) $3.85 f (Student Workbook-V . II) $5.95

'Twi (Units 1.20) $2.30 'Swahili General Conversation ' $1.80
Vietnamese l) $3.40 'Swahili Geography $1.55

"'Vietnamese (Vol. II) $2.95 Turkish Graded Reader $3.10
Yoruba (Units 1.49) $3.70 Vietnamese. Famiyarization COurse $2.35

*Yoruba Intermediate Texts $2.50

Supplies of 011 materials toted are limited, and prices are subject to change without ad-
vance notice Rules require remittance in adoanteof shipment Check or money oreer
should be made payabte'to the agency from which the tests are ordered Postage stamps
and foreign money are not acceptable -
Moe recordings to accompany these courses are atetlabie for purchase from the Sales
Branch. National Audiovisual Center a:SAj. Washington, C 20409
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