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Will you be around
this weekend?
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A  U  L  A

Assunto
do dia

Na história
de hoje

O nome
desse estado dos
Estados Unidos que
é igual ao nome de
uma das repúblicas
independentes, que
antigamente faziam
parte da extinta
União Soviética é a
GeorgiaGeorgiaGeorgiaGeorgiaGeorgia.

Já aprendemos como usar o futuro com willwillwillwillwill,
nas formas negativa e afirmativa. Chegou a hora de aprendermos a fazer
perguntas. Vamos aprender a forma interrogativa do futuro com willwillwillwillwill.

Ian chega, imitando repórter, e pega Tom de surpresa...

Ian - Hi Tom! Will you be
around this weekend?

Tom - Ian... Oh..... uh.... hi!

Ian - Will you be around this weekend?

Tom - Well, I don’t know. I think I will go
to Goiás.

Diana - (Chegando perto.) Oi, Tom! Não liga
não, o Ian resolveu que quer dar
uma de repórter hoje...

Tom - That’s a nice idea. Why don’t you help me then?

Ian - Cool!

Tom -  Let’s ask people if they will be around this weekend, OK?

Ian - OK. (Olhando para Diana.) Will you be around this weekend?

Diana - I think I will. I want to go to the movies.

Ian - (Sai correndo e encontra Beth.) Will you be around this weekend?

Beth - Maybe. If we don't travel we will probably go to the club on
Sunday.

Ian - (Para o pessoal de casa.) Will you be around this weekend?



A U L A

23
Para fazermos perguntas o futuro com will usamos a seguinte estrutura:

WILLWILLWILLWILLWILLQ+QPESSOAQ+QVERBOQ+QCOMPLEMENTO?
Will you be around this weekend?

Essa é a forma interrogativa do futuro com willwillwillwillwill.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Faça perguntas como no exemplo:
people / live in peace in the future
Will people live in peace in the future?

a)a)a)a)a) you / be around this weekend
............................................................................................................................

b)b)b)b)b) cars / exist in the future
............................................................................................................................

c)c)c)c)c) world / be the same
............................................................................................................................

d)d)d)d)d) it / rain
............................................................................................................................

e)e)e)e)e) scientists/ find a cure for cancer
............................................................................................................................

d)d)d)d)d) I/ become a rock star
............................................................................................................................

Agora já sabemos as três formas do futuro com willwillwillwillwill. Vamos revisar?

Forma afirmativa:
PESSOA + WILL + VERBO + COMPLEMENTO

Forma negativa:
PESSOA + WILL + NOT + VERBO + COMPLEMENTO

ou

PESSOA + WON’ T + VERBO + COMPLEMENTO

Forma interrogativa:
WILL + PESSOA + VERBO + COMPLEMENTO?

Apresentação

Exercícios

Apresentação
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EEEEExercício 2xercício 2xercício 2xercício 2xercício 2

Chegou a hora de você dar suas opiniões sobre o futuro. Complete as frases
com willwillwillwillwill ou w o n ’ tw o n ’ tw o n ’ tw o n ’ tw o n ’ t, de acordo com o que você acha que vai acontecer no
futuro.

a)a)a)a)a) Poor people ................................... become richer.
b)b)b)b)b) The traditional family ................................... disappear.
c)c)c)c)c) Scientists ................................... discover a cure for AIDS.
d)d)d)d)d) We  ................................... produce weapons.
e)e)e)e)e) We ................................... have to work only four days a week.

A forma interrogativa do futuro com willwillwillwillwill é:
WILL + PESSOA + VERBO + COMPLEMENTO?

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

Georgia é um estado com grande extensão. Ele vai da costa atlântica
até as montanhas Apalaches, fazendo fronteira com cinco estados:
Carolina do Norte, Carolina do Sul, Alabama, Tennessee e Flórida.

Uma das principais características desse estado é combinar o passa-
do com o presente, o velho com o novo. Assim, neste século, a Georgia
alcançou um desenvolvimento maior na área industrial, principalmente
na década de 1980, quando sua capital, Atlanta, se tornou um dos
maiores centros do sudeste dos Estados Unidos.

Os nomes das principais cidades de Atlanta revelam a diversidade
cultural que o estado teve ao longo dos anos: Rome, Augusta, Atlanta,
Savannah, Albany, Macon.

Embora Atlanta tenha importância pelas indústrias e outras
atividades econômicas essenciais -  sendo conhecida no exterior a ponto
de ser escolhida para ser uma das sedes dos jogos olímpicos - , Savannah
é uma grande atração turística também, pois se trata da mais antiga
cidade da Georgia, que mantém um centro com  900 casas que datam de
sua fundação. Em Savannah, é possível voltar ao século XVIII e visitar
a primeira capital do estado.

Essas ilhas ficam  no Mar do Caribe.
Parte delas foi colonizada pelos ingleses e a outra parte pertence aos Estados

Unidos desde 1907. Aí vai uma dica: ilhas V _ _ _ _ _ _ .

Exercícios

Preste
atenção

Vamos
pensar


