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Assunto
do dia

Na história
de hoje

I think the world will be
very different
H

oje começamos um novo módulo. Neste
módulo 5, vamos aprender a falar do que pode acontecer no futuro.
Leia a História de hoje e descubra como as pessoas falam do futuro quando
não têm nada planejado.

Tom está numa emissora de TV trabalhando com uma reportagem.
ESTAMOS AQUI EDITANDO AS MELHORES CENAS DE
UMA REPORTAGEM QUE FIZEMOS HÁ ALGUM
TEMPO . AS PESSOAS CONTAM O QUE ACHAM QUE
TOM

PODE ACONTECER NO FUTURO . ELAS NÃO TÊM
CERTEZA MAS DÃO UNS PALPITES .

I THINK THE WORLD WILL BE
VERY DIFFERENT . WE WILL
PROBABLY HAVE MORE TIME
TO HAVE FUN .

WELL , I DON ’ T KNOW ...
MAYBE WE WILL WEAR
PLASTIC CLOTHES , AND
HAVE ROBOTS AT HOME .

I DON ’ T THINK THINGS WILL
CHANGE VERY MUCH .

Nós já aprendemos que, quando falamos de planos para o futuro, usamos
o going to
to, certo?
Entretanto, quando falamos de coisas que achamos que vão acontecer no
futuro, mas não temos certeza
certeza, usamos will
will.
A estrutura é a seguinte:
+

PESSOA

+

WILL

VERBO

Apresentação
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+

COMPLEMENTO

will

People
plastic clothes

wear

Como usamos will quando não temos certeza, é comum usarmos palavras
como probably, maybe, I think, I don’t think, I guess.
Essas palavras demonstram incerteza. Exemplos:
PESSOA Q+

IQQQ

WILL Q+

willQQ

PROBABLY Q+
probaly Q

VERBO QQ+QQQ COMPLEMENTO

finish Q

MAYBE Q+ PESSOA Q+ WILL Q+
she
will
Maybe

Qmy homework tomorrow.

VERBO Q+

COMPLEMENTO

stay

in São Paulo.

I think we will have to stay here.
I don’t think we will have to stay here.
I guess we will have to stay here.
I THINK

+QQPESSOAQQ+QQWILLQQ+QQVERBOQQ+QQCOMPLEMENTO

I DON’ T THINK

+QQPESSOAQQ+QQWILLQQ+QQVERBOQQ+QQCOMPLEMENTO
I GUESS
+QQPESSOAQQ+QQWILLQQ+QQVERBOQQ+QQCOMPLEMENTO
Quando usamos will
will, também podemos usar a forma contraída.
Importante: a forma contraída só pode ser usada com os pronomes. Nunca
Importante
use com os substantivos.
Exemplo: I think w e ’ l l stay here.
I will = I’ll
You will = You’ll
He will = He’ll
She will = She’ll
It will = It’ll
We will = We’ll
You will = You’ll
They will = They’ll

Exercícios
Exercício 1
Complete as frases, usando os verbos entre parênteses no futuro com will
will:
a) I’m a little hungry. I think I ......................... something to eat (get)

A U L A

21

Preste
atenção

b) It’s cold. I think I ......................... the window (close).
c) What a beautiful day, I think I ......................... (walk).
d) It’s late. I ......................... Tom tomorrow (call).
Exercício 2
Volte para a História de hoje e copie as frases com will nas linhas abaixo:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Exercício 3
Agora reescreva as frases do exercício anterior usando as formas contraídas:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Futuro com will
will.
Usamos will quando não temos certeza de algo que acontecerá,
ou quando não temos nada planejado para o futuro.
Estrutura:
PESSOAQQ+QQWILLQQ+QQVERBOQQ+QQCOMPLEMENTO

Curiosidade cultural
Liverpool é uma cidade importante tanto para a Inglaterra, como
para pessoas do mundo inteiro. Para o país, Liverpool oferece suas
indústrias e o porto, que se estende por oito quilômetros. Para
pessoas do mundo inteiro, ela foi o berço de um dos mais famosos
conjuntos de rock: The Beatles.
Essa é a razão do sucesso turístico da cidade, que atrai estrangeiros de todas as partes para percorrerem suas ruas e bairros, num
passeio chamado Magical Mistery Tour, nome de um dos álbuns dos
Beatles. Nesse passeio o turista verá as casas onde moraram John,
Paul, George e Ringo, e os lugares que aparecem nas canções, como
Penny Lane. Para finalizar o passeio o turista irá ao Cavern Club,
onde se apresentava esse quarteto que mudou o rock mundial.
Mas, a cidade também guarda outra surpresa: o futebol. O
Liverpool Football Club, o time local, já conquistou dezoito vezes o
campeonato inglês e quatro vezes o campeonato europeu, sendo a
paixão dos cidadãos de Liverpool.

Vamos
pensar
Você sabia que existe uma cidade americana, que fica no Estado da Louisiana,
onde se fala até hoje um dialeto que teve origem no francês? Qual será essa
cidade? Até a próxima aula...

