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What are you
going to do?
H

Assunto
do dia

oje vamos aprender a fazer perguntas no
futuro. Como você já sabe, utilizamos o going to para falarmos de planos para
o futuro. Portanto, nosso assunto do dia é perguntas com going to.

Na história
de hoje

Estamos de volta a casa dos Carter e Ian continua com suas intermináveis
perguntas. O que será que ele quer saber hoje?
Its Friday evening e Tom chega para jantar na casa dos Carter.
Tom

- Hi, everybody!
TOM

A ilha
australiana que tem
o nome em inglês
muito parecido
com o português é
a Tasmânia.

Beth

- Hi, Tom! Hows everything?
BETH

Tom
Ian

- Fine!
- Hi, Tom! What are you going to do, tomorrow?
IAN

Tom
Ian
Tom
Ian
Beth
Ian
Tom
Ian
Diana

-

I am going to work. What about you? What are you going to do?
Im going to play soccer with Dad.
Nice!
Mom, what are you going to do tomorrow?
You know, Ian. I am going to visit Gabi.
Oh, yes! She had a baby, Tom.
Wow!
Diana, what are you going to do?
Tomorrow? Im going to watch TV at home.
DIANA

Ian
- Dad, what are you doing?
David - I am fixing this telephone.
DAVID
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Apresentação

Ian
David
Ian
David
Ian
Tom

-

And what are you going to do after that?
Im going to take a shower.
And what are you going to do after that?
Im going to watch TV.
And...
Quantas perguntas!!! Im going to disappear.

Crianças são curiosas por natureza, e Ian é um bom exemplo de curiosidade
infantil. Você viu quantas perguntas ele fez para o David?
Hoje, a curiosidade de Ian sobre os planos das pessoas vai nos ajudar a ver
como é a pergunta no futuro, com going to.
Ian perguntou: What are you going to do?
Para saber o que as pessoas vão fazer no futuro, quais são os planos delas,
Ian usou a seguinte estrutura:

WHAT

+

TO BE

+

PESSOA

+

GOING TO

+

VERBO TO DO ?

Como você já sabe, what é o que e do é fazer.
Mas essas não são as únicas perguntas no futuro, certo? Vamos ver esta
outra pergunta de Ian:
Are you going to work tomorrow?
Para sabermos se a pessoa vai ou não fazer algo já definido no futuro, não
usamos what nem do, quer ver? A estrutura desta pergunta é:

TO BE

Exercícios

+

+ GOING TO + VERBO + COMPLEMENTO ?
Are you going to swim?
Is she going to watch TV?

PESSOA

Exercício 1
Volte à história de hoje e encontre todas as perguntas com going to.
Escreva-as nas linhas abaixo:
............................................................................................................................... ..
............................................................................................................................... ..
............................................................................................................................... ..
............................................................................................................................... ..
............................................................................................................................... ..

Exercício 2
Faça perguntas seguindo o exemplo:
Virginia - work - next week
Is Virginia going to work next week?

A U L A

18

a) Beto - study - next weekend
............................................................................................................................
b) Martha and Sally - relax - on Saturday
............................................................................................................................
c) You - watch TV - tomorrow
............................................................................................................................
d) Lisa - wash the dog - tomorrow morning
............................................................................................................................

Perguntas com going to
TO BE

+ PESSOA + GOING TO + VERBO + COMPLEMENTO ?
Is Virgínia going to work next week?

Preste
atenção

Perguntas com what + going to
WHAT

+

+ PESSOA + GOING TO + VERBO + COMPLEMENTO ?
What are you going to do tomorrow?

TO BE

Curiosidade cultural
A Tasmânia ficou conhecida na televisão por um personagem de
desenho animado: o demônio da Tasmânia. Esse demônio é um
animal engraçado - parece ser o cruzamento entre um cão e um lobo,
meio gordinho e faminto -, que devora tudo que está a sua volta.
Porém, a verdadeira Tasmânia é uma ilha australiana que não
exporta demônios, mas tem belos lagos, florestas densas e bonitas
cidades. Como a maior parte da Austrália, os habitantes da Tasmânia
são descendentes de aborígenes e de ingleses.

Um dos personagens mais famosos de Walt Disney mora perto da cidade
sobre a qual falaremos na próxima aula, quem ele é? E qual será a cidade?
a) Roger Rabit, Nova Iorque;
b) Bugs Bunny, Filadélfia;
c) Mickey Mouse, Orlando.
Aguardo você na próxima aula...

Vamos
pensar

