
 

CLASS 02  - HOW ARE YOU DOING?  

SCRIPT: 
- George? 
- Are you George? 
- I’m Lisa 
- Very good of you to join me 
- Yeah 
- How are you doing? 
- How are you doing? 
- I’m great 
- Yeah? 
- Well, treasure it! 
- You ok? 
- I have to apologize, I’m sorry I’m not good today 
- Don’t worry about it 
- Is this an Italian restaurant? 
- Yes, It is. It’s a very good one 
- Oh yeah! Looks good! 
- Let’s get a drink! Excuse me! 
- None for me 
- You know what? You’re right I shouldn’t drink 



RESUMO DA AULA:  
(Principais observações, dicas, sacadas) 
1. How are you doing? - Como vai você? / How’s it going? - Como você está 
indo?/ What’s up? - E aí?/ o que tá pegando? / o que tá rolando? 
2. “You ok?”, informalmente é comum não usar o “are” do “Are you ok?" 
3. I apologize - eu peço desculpas; 
4. Sempre uclizar “IT’S” ao dizer que algo “é”, ou “está”:  
It’s raining - Está chovendo, It’s hot - Está quente, It’s hard - É digcil 
5. Don’t worry - Não se preocupe 
6.. You know what? - (Quer saber de uma?) 
7.. You’re right - (Você está certo) 

GRAMMAR: A/AN  
O arcgo indefinidos em Inglês (um, uma) é representado pelas palavras ‘a’ ou ‘an’. 
A regra é bem simples, quando a palavra começa com um som de vogal (a, e, i, o, 
u), então, use 'an' – você vai perceber que a pronuncia dessas palavras fica muito 
mais fácil com o ‘an’ porque conseguimos juntar o som do ’n’ com da vogal . Já 
quando quando a palavra começar com som de consoante, use ‘a’, veja os 
exemplos: 

• I am a boy. 
Eu sou um garoto. 

• a school 
uma escola.  

• a computer  
um computador 

• a cup of coffee 
uma xícara de café 

• a hospital 
um hospital  

• a person 
uma pessoa 

• an apple 
uma maçã 

• an animal 
um animal 

• an engineer 
um engenheiro 

• an idiot 
um idiota 

• an umbrella 
um guarda-chuva 

• an Italian restaurant 
um restaurante italiano 



Atenção para as palavras que começam com ‘h’ e ‘u’. Note que algumas palavras 
em Inglês iniciam com o ‘h’ mudo, tendo, portanto som de vogal. Nesses casos, 
quando a palavra iniciar com ‘h’ mudo, usamos o ‘an’ por considerar sempre o 
som do início da palavra.  

•  a house. 
uma casa. 

• a hospital 
um hospital.  

• an honest man  
um um homem honesto 

• an hour 
uma hora 

Algo parecido acontece com o som do ‘u’ como em ‘university’, o som do ‘u’ nesse 
caso não é de ‘i’. Na verdade, ele tem o mesmo som que o ‘y’ de ‘yellow’. Assim  
usaremos o ‘a’ sempre que o ‘u’, no começo de palavras, cver som de ‘y’. 

• a university 
uma universidade. 

• an umbrella 
um guarda-chuva 

• a uniform 
um uniforme 

• an underwear 
uma cueca 

ATIVIDADE: 

1 - Preencha as lacunas usando “ a ” ou “ an ”. 

1. 1. _____ onion

2. _____ rabbit

3. _____ sandwich

4. _____ dress

5. _____ anchor

6. _____ jump rope

7. _____ glass

8. _____ egg

9. _____ igloo

10. _____ father

11. _____ oar

12. _____ elephant

13. _____ baby

14. _____ arm

15. _____ octopus

16. _____ leg

17. _____ duck

18. _____ iron

19. _____ ant

20. _____ train

21. _____ jacket

22. _____ apron

23. _____ insect

24. _____ cookie



2 - Ouça o aúdio da cena e complete as lacunas:

- George?
- Are you George?
- ____Lisa
- Very good of you _____ me
- Yeah
- How are you ______?
- How are you ______?
- I’m _____
- Yeah?
- Well, _________ it!
- You ok?
- I have to ________, I’m sorry I’m not good today
- Don’t worry about it
- Is this _____ Italian restaurant?
- Yes, _____. It’s a very good one
- Oh yeah! Looks _____!
- Let’s get a drink! Excuse me!
- ________ for me
- You know what? You’re right I shouldn’t _______


