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How often do you go
to the movies?
N

9

a aula de hoje, Tom vai até a fábrica onde
David trabalha para pesquisar o que as pessoas costumam fazer no tempo livre.
Será que elas vão ao cinema? Vêem TV? Passeiam com os amigos?
Bem, essa atividade de Tom já nos dá uma idéia do que vamos estudar
na aula de hoje. Vamos falar da freqüência com que fazermosas coisas.

Assunto
do dia

Tom está fazendo uma pesquisa na fábrica onde David trabalha. Ele quer
saber se as pessoas costumam ir ao cinema e com que freqüência.

Na história
de hoje

A

A cidade
australiana que faz
parte do circuito
de Fórmula 1
é Adelaide.

Tom
Jonas
Tom
Jonas
Tom
Peter
Tom
Martha
Tom

Hi, Jonas! Do you like movies?
I sure do.
How often do you go to the movies?
I go to the movies twice a month.
Hi, Peter! How often do you go to the movies?
I never go to the movies. I hate movies.
Martha, hi! How often do you go to the movies?
I love movies. I always go to the movies on Wednesday. Its
cheaper.
- E você, leitor? Do you like movies? How often do you go to the
movies?
-
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Vimos que a pergunta que Tom usou em sua pesquisa foi how often... ?
Fazemos perguntas com how often quando queremos saber com que
freqüência alguém faz alguma coisa.
Usamos:
+ AUXILIAR + PESSOA + VERBO + COMPLEMENTO
How often do you go to the movies?

HOW OFTEN

A resposta a essa pergunta vai sempre conter um advérbio de freqüência ou
uma locução adverbial de freqüência.
Veja:
HOW

OFTEN

DO

YOU GO T O THE
MOVIES , BETH ?

I GO T O THE MOVIES
ONCE A WEEK .

HOW

OFTEN

DO

YOU PLAY SOCCER ,

I NEVER PLAY SOCCER .

DAVID ?

Exercícios

Exercício 1
Responda às perguntas usando os advérbios ou locuções dadas.
a) How often do you work? (every day)
............................................................................................................................
b) How often do you play baseball? (never)
............................................................................................................................
c) How often do you have breakfast? (always)
............................................................................................................................
d) How often do you go to the theater? (once a month)
............................................................................................................................
e) How often do you eat spaghetti? (every Wednesday)
............................................................................................................................

Exercício 2
Faça perguntas com how often para as respostas abaixo:
a) ............................................................................................................................
I go to the movies once a week.
b) ............................................................................................................................
I always study on Monday.
c) ............................................................................................................................
I never eat French fries.
d) ............................................................................................................................
I usually wake up early.
e) ............................................................................................................................
I am always busy.

Fazemos perguntas com how often quando queremos saber
com que freqüência alguém faz alguma coisa.
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Preste
atenção

+ AUXILIAR + PESSOA + VERBO + COMPLEMENTO
How often do you go to the movies?

HOW OFTEN

Curiosidade cultural
Adelaide é uma das cinco maiores cidades da Austrália. Seu nome
foi uma homenagem feita, na época da fundação da cidade, para a
Rainha Adelaide, casada com o rei William IV, da Inglaterra. Além das
corridas, Adelaide possui indústrias, refinarias e comércio - que representam importante fonte de divisas para a Austrália -, ao lado da
universidade, dos festivais de arte e dos museus.

Além da Fórmula 1, os fãs do automobilismo costumam acompanhar
as corridas da Fórmula Indy, que é famosa por uma competição chamada
500 milhas de:
a) Detroit;
b) Nova Iorque;
c) Indianápolis.

Vamos
pensar

