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How about taking
some aspirin?

Assunto
do dia

Na história
de hoje

Qual é a
capital da Escócia?

Edimburgo.

14
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Você parece cansado... Está com dor de cabe-
ça? How about taking some aspirin? Acompanhe os diálogos e, na Apre-
sentação, descubra o que isso quer dizer. Será que vai ajudar sua dor de cabeça?

Virgínia - Beth has a cold. She is at home and I don�t know where the things
are... What should I do? I have to answer a fax, but I can�t find it.

Júlio - Why don�t you look for it in the files?

Virgínia dá uma olhada no arquivo, mas não acha.

Virgínia - It is not there.
Júlio - What about asking Nei? He knows a lot about faxes and letters....
Virgínia - OK.

Virgínia sai da sala à procura de Nei.  Logo ela o encontra e explica a situação
para que ele possa tentar encontrar o fax.

Nei procura o fax, não acha. Então, liga para Beth.

Nei - Beth, how are you? Are you better?
Beth - Yes. Thank you for asking.
Nei - Beth, I need your help. I can�t find Mr. Costa�s fax.
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Beth - Let me think... Look for it on my table, please.
Nei - It is not there.
Beth - What about the accordion file?
Nei - What is this?
Beth - É uma pasta-sanfona. Accordion, sanfona.

Os dois riem, afinal accordion é bem parecido com acordeão, um instru-
mento que tem uma característica semelhante à da pasta: a parte sanfonada.

Estava resolvido o problema: Nei encontra o fax e vai correndo entregá-lo
para Virgínia.

Virgínia - Thanks, Nei!
Nei - You�re welcome!

Nei começa a espirrar.

Virgínia - Oh, no! Don�t say a word! Let�s start all over again. Do you have
a headache?

Nei - Yes, I do.
Virgínia - Go home, get some rest and take some aspirin!

Nei torce o nariz e concorda.

How about e what about são duas maneiras de se sugerir. Em português,
correspondem a Que tal...?

A estrutura é parecida com português, quando usamos substantivos:

WHAT + ABOUT + ALGO?
What about a cup of coffee? (Que tal uma xícara de café?)

Porém, quando usamos verbos, a estrutura é diversa:

WHAT + ABOUT + VERBO- ING + COMPLEMENTO?
WHAT + ABOUT + ALGO?

What about going to the zoo?
What about playing tennis?

Com how about, a estrutura se repete.

How about some lemonade?
How about doing the exercises?

Além dessa estrutura, vimos na aula de hoje que é possível fazer sugestões
usando o imperativo.

Virgínia sugere a Nei:

Go home, get some rest and take some aspirin!

Não é uma ordem nem um pedido. É uma sugestão, diante da circunstância
em que ele se encontra.

Apresentação
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Exercícios Exercício 1

Aqui estão os compromissos de John e David para segunda feira. Depois de
lê-los cuidadosamente, preencha os espaços com sugestões, usando as estruturas
what about e how about.

It�s Friday. John and David are trying to set an appointment.

John - Hello.
David - Hi, John! How�s everything?
John - Fine, David. And you?
David - OK. I�m busy, but I want to set an appointment. Why don�t we go

to the Chinese restaurant?
John - When? Today?
David - No. ................................................................... ? (Monday morning)
John - It�s impossible. I have a meeting at the office. ................................

.......................................... ? (Monday afternoon)
David - Monday afternoon? I can�t.

Faça uma sugestão para David e John. Quando eles poderão marcar seu
encontro no restaurante chinês?

What about ..................................................................................................... ?

Exercício 2
Corrija as frases abaixo. (Não se esqueça de consultar o esquema das
estruturas: what about e how about)
a) What a cup of tea about?

............................................................................................................................
b) What about goes to the beach?

............................................................................................................................
c) How about do take some aspirin?

............................................................................................................................
d) How about clean the room?

............................................................................................................................

JOHN

MONDAY

MORNING

meet ing  at  the  o f f ice  -  11  AM

AFTERNOON

EVENING

DAVID

MONDAY

MORNING

AFTERNOON

EVENING

meet ing  with Sr. Rocha -  7 p.m.



A U L A

14

Preste
atenção

Exercício 3
Preencha os espaços em branco com as palavras a seguir:
colas -  something to drink? -  regular cheese pizza -  large -  no, thanks
Na pizzaria:
A - May I help you?
B: - I�d like a ......................................................
A - Small, medium or large?
B: - ......................................................................
A - How about ..................................................
B - Two medium ..............................................
A - Anything else?
B -  ...................................................  That�s all.

Podemos fazer sugestões com:

WHAT ABOUT + SUBSTANTIVO?
HOW ABOUT + SUBSTANTIVO?

WHAT + ABOUT + VERBO- ING + COMPLEMENTO?
What about studying  English?

HOW + ABOUT + VERBO- ING + COMPLEMENTO?
How about going  to the beach?

Curiosidade cultural

Edimburgo, a capital da Escócia, é conhecida por seus castelos e
pelo Festival Internacional de Música e Teatro. Esse festival acontece
todos os anos, durante três semanas do verão, quando grupos profis-
sionais e amadores -  de teatro e de música -  se apresentam em vários
locais da cidade. Como o festival é uma grande atração, durante esse
período a cidade recebe turistas de todo o mundo que passeiam pelas
ruas assistindo aos espetáculos.

Vamos brincar de forca?

A _ _ _ _ A.

Para você não entrar em fria, aqui vai uma dica: é o estado com menor média
de população dos Estados Unidos.

Vamos
pensar


