A UA UL L AA

24
24

Will or going to?

Assunto
do dia

Durante nosso curso de Inglês vimos que podemos falar do futuro de duas
maneiras. Podemos usar ou o futuro com will ou o futuro com going to
to.

Na história
de hoje

Tom está nas ruas preparando uma nova reportagem. Ele quer saber se as
pessoas têm planos para o futuro.

As ilhas que
ficam no Mar do
Caribe, sendo uma
parte dos ingleses e
a outra parte dos
Estados Unidos, são
as Ilhas Virgens
Virgens.

Apresentação

Tom
Diana
Tom
Amiga
de Diana
Tom
Ian
Tom
Ian

-

Do you have plans for the future?
Yes, I do. I am going to study medicine after I finish school.
What about you? Do you have plans for the future?
I don’t know... I think I will look for a job as a flight attendant.

-

And you, Ian? Do you have plans for the future?
Of course I do. I am going to be an astronaut.
Are you sure?
Yeah!

Qual a diferença entre will e going to
to?
Usamos going to quando falamos de planos que temos para o futuro. Algo
que já haviamos planejado antes de falarmos.
Usamos will quando falamos do que achamos que vai acontecer no futuro.
E empregamos probably
probably, maybe e outras expressões que demonstram que
não temos certeza.
Além disso, existe outra diferença
entre os dois futuros
Usamos will quando decidimos
fazer alguma coisa na hora em que
estamos falando. Por exemplo: Meu
carro quebrou e eu peço ajuda para um
amigo. Ele, na hora em que está falando, decide que vai me ajudar.
Ele diz: Ok. I will help you.

Usamos o going to quando já tinhamos decidido fazer algo antes de
falarmos. Continuando o exemplo anterior.... Bill, meu amigo, já decidiu que vai
me ajudar, quando ele encontra Paulo, que pergunta se ele sabe que meu carro
quebrou.
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Bill responde: I know. I am going to help her.

Complete as frases com going to ou will
will.
Exercício 1
John - I have a headache.
Paul - Wait a minute. I .............................. give you some aspirin.
Exercício 2
Mary - Where are you going? Are you going shopping?
Helena - Yes, I .............................. buy some milk.
Exercício 3
Beth - Did you mail that letter for me?
Nei - I am sorry. I completely forgot! I .............................. do it now.
Exercício 4
Melissa - My bike is broken. Can you fix it for me?
Father - OK. I .............................. fix it tomorrow.
Um pouco depois... a mãe e o pai da Melissa estão conversando....
Mother - Can you fix Melissa’s bike? It is broken.
Father - Yes, I know. I .............................. fix it tomorrow.
Exercício 5
Tom - Do you have plans for the weekend?
Virgínia - Yes, I do. I .............................. play tennis with Nei.
Exercício 6
Tom - Do you have plans for the weekend?
Dylan - I don’t know yet. I think I .............................. visit my friends in
Uberaba.

Exercícios
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Futuro com going to
Usamos quando já havíamos planejado fazer algo antes de falarmos.
Futuro com will
A decisão de fazer determinada ação é tomada no instante da fala.

Curiosidade cultural
As Ilhas Virgens ou Virgin Islands ficam a leste de Porto Rico, no
Mar do Caribe. São formadas por sete ilhas principais e cerca de
noventa ilhotas, divididas entre os Estados Unidos e a Inglaterra. É
quase impossível identificá-las no mapa, pois são muito pequenas, se
comparadas às outras ilhas da região, como Cuba e Porto Rico.
A população das ilhas é composta basicamente de negros descendentes dos escravos que trabalharam durante o século passado em
plantações.
As Ilhas Virgens britânicas são um território dependente do
Reino Unido. A capital é Road Town, e tem como área total, imaginem só, 153 km2. e 11 mil habitantes.
As Ilhas Virgens americanas fazem parte do território ultramarino
dos Estados Unidos. São quase o dobro das suas vizinhas britânicas
(345 km2), e sua população é bem maior (100 mil habitantes). A capital
é Charlotte Amalie.
Nas duas ilhas, a língua oficial é o inglês.
Apesar de Colombo ter chegado nas ilhas em 1493, foram os
ingleses os primeiros a se estabelecer nelas. Em 1666, já possuíam a
área total que constitui a parte britânica. A parte americana foi,
primeiro, colônia dos dinamarqueses, que aos poucos se estabeleceram no território, vendendo as Ilhas ao governo americano em 1917.
Nessa época, o interesse dos Estados Unidos se devia à posição
estratégica das Ilhas.

Vamos
pensar

Procure no Mar do Caribe, as ilhas que têm nome de santo. Querem uma
dica? Saint K _ _ _ _.

