Grammar: help/need
Gramática: ayuda/necesidad
Gramática: ajuda / necessidade

The word ‘help’ can be a verb or a noun.
La palabra "ayuda(r)" puede ser un verbo o un sustantivo.
A palavra "ajuda(r)" pode ser um verbo ou um substantivo.

Verb Conjugation: infinitive: to help
Conjugación verbal: Infinitivo: ayudar
Conjugação de verbos: infinitivo: ajudar
Continuous/Continua/Contínua: be helping
Imperative/imperativo: Help! Help me!
Future/futuro: be going to help, will help
Passive/pasiva/passiva: be helped
Person Present
Example
Past
Example
Persona
Pessoa

Presente
Presente

Ejemplo
Exemplo

Pasado
passado

Ejemplo
Exemplo

I
You

help
help

I help. I’m helping.
You help. You’re helping.

helped
helped

I helped. I was helping.
You helped. You were helping.

He/she/it
We
You (all)

helps
help
help

She helps. It’s helping.
We help. We’re helping.
You all help. You’re helping.

helped
helped
helped

He helped. She was helping.
We helped. We were helping.
You all helped. You were helping.

They

help

They help. They’re helping.

helped

They helped. They were helping.

For this lesson, we will mostly look at present continuous and the past tense. Present continuous
is used for an action taking place in the moment, or an action that is going to take place in the
future. The past tense is used for actions that took place in the past.
Para esta lección, vamos a ver en su mayoría el presente continuo y el pasado. Presente continuo se utiliza para una
acción que se lleva a cabo en el momento, o una acción que se va a llevar a cabo en el futuro. El tiempo pasado se
utiliza para las acciones que tuvieron lugar en el pasado.
Nesta lição, veremos principalmente o presente contínuo e o pretérito. O presente contínuo é usado para uma ação
que está ocorrendo no momento ou para uma ação que ocorrerá no futuro. O tempo passado é usado para ações que
ocorreram no passado.

Help is a transitive verb. That means it has an object. Often, someone helps someone to do
something: I am helping John find his keys. The action one is helping someone do is in the
infinitive form. Sometimes when using the infinitive, one includes the word ‘to’ in front.
Sometimes the ‘to’ is left out. In the case of helping, either way is fine: He is helping fly the
plane. He is helping to fly the plane.
Help (ayudar) es un verbo transitivo. Eso significa que tiene un objeto. A menudo, alguien ayuda a alguien a hacer
algo: Estoy ayudando a John a encontrar sus llaves. La acción que uno está ayudando a alguien está en la forma
infinitiva. A veces cuando se usa el infinitivo, se incluye la palabra 'to' delante. A veces el ‘to’ se deja fuera. En el
caso de ayudar, de cualquier manera está bien: He is helping fly the plane. He is helping to fly the plane. (Está
ayudando a volar el avión.)
Help (Ajudar) é um verbo transitivo. Isso significa que tem um objeto. Muitas vezes, alguém ajuda alguém a fazer
algo: estou ajudando John a encontrar suas chaves. A ação que alguém está ajudando alguém a realizar é na forma
infinitiva. Às vezes, ao usar o infinitivo, inclui-se a palavra "to" na frente. Às vezes, o "to" é deixado de fora. No
caso de ajudar, de qualquer maneira é bom: He is helping fly the plane. He is helping to fly the plane. (Ele está
ajudando a pilotar o avião.)
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Sometimes, instead of helping someone do something, you help someone with something: I am
helping Mary with her homework.
A veces, en lugar de ayudar a alguien a hacer algo, ayudas a alguien con algo: Estoy ayudando a María con su tarea.
Às vezes, em vez de ajudar alguém a fazer algo, você ajuda alguém com algo: Estou ajudando Mary com a lição de
casa.

Often the person being helped is replaced by a pronoun. I am helping John; I am helping him.
Below is a chart to use for objective pronouns.
A menudo la persona que recibe ayuda es reemplazada por un pronombre. Estoy ayudando a Juan; lo estoy
ayudando. A continuación se muestra un gráfico para utilizar en pronombres objetivos.
Muitas vezes, a pessoa que está sendo ajudada é substituída por um pronome. Eu estou ajudando o John; Eu estou
ajudando ele. Abaixo está um gráfico para usar em pronomes objetivos.

Pronoun
I
You
He
She
It
We
They

Objective Pronoun
me
you
him
her
it
us
them

Some example sentences using ‘help’:
Algunas frases de ejemplo que utilizan ‘help’(ayudar):
Alguns exemplos de frases usando ‘help (ajuda):

We helped them find their keys.
You are helping me to visit the castle.
He will help you.
Help me, please.
It helps me think.
Are you being helped?
That last sentence is passive tense. I will go over the passive tense in more detail in an upcoming
lesson.
Esa última frase es un tiempo pasivo. Voy a pasar el tiempo pasivo en más detalle en una lección próxima.
Essa última frase é de tempo passivo. Analisarei o tempo passivo com mais detalhes em uma lição a seguir.

ESL – Lake Dallas Public Library – Help – p. 2

Grammar: help/need
Gramática: ayuda/necesidad
Gramática: ajuda / necessidade

The noun: help
el sustantivo: ayuda
O substantivo: ajuda

The noun help is an uncountable noun. This means that it conjugates like a singular noun, but it
uses plural articles. For example: Help is on the way. I need help.
El sustantivo help es un sustantivo incontable. Esto significa que conjuga como un sustantivo singular, pero utiliza
artículos plural. Por ejemplo: La ayuda está en camino. Necesito ayuda.
O substantivo help é um substantivo incontável. Isso significa que ele se conjuga como um substantivo singular, mas
usa artigos no plural. Por exemplo: A ajuda está a caminho. Eu preciso de ajuda.

Note: you can also use the article ‘some’ in front of help: Some help is on the way. I need some
help. There is no difference between using ‘some’ and not using some. Either way is correct.
Nota: También puede utilizar el artículo 'some' delante de la ayuda: Hay algo de ayuda en camino. Necesito ayuda.
No hay diferencia entre usar ‘algunos’ y no usar algunos. De cualquier manera es correcto.
Nota: você também pode usar o artigo "alguns" na frente da ajuda: alguma ajuda está a caminho. Eu preciso de
ajuda. Não há diferença entre usar "alguns" e não usar alguns. De qualquer maneira, está correto.

The word ‘need’ can also be a verb or a noun.
La palabra 'need' también puede ser un verbo o un sustantivo.
A palavra "need" também pode ser um verbo ou um substantivo.

The verb: To need
El verbo: Necesitar
O verbo: Precisar

Verb Conjugation: infinitive: to need
Conjugación verbal: Infinitivo: necesitar
Conjugação de verbos: infinitivo: precisar
Continuous: be needing (seldom used/ rara Imperative: need (used only for questions/ utilizado
vez se utiliza/raramente usado)
sólo para preguntas/ usado apenas para perguntas)
Future: be going to need, will need
Passive: be needed
Person present
example
past
example
I
need
I need.
needed
I needed.
You
need
You need
needed
You needed.
He/she/it needs
She needs.
needed
He needed.
We
need
We need.
needed
We needed
You (all)
need
You all need.
needed
You all needed.
They
need
They need.
needed
They needed.
First you may notice I did not share the continuous tense. For the most part, you should never
use the continuous tense (be needing) with the verb need.
Primero, puede que note que no compartía el tiempo continuo. En su mayor parte, nunca debe utilizar el tiempo
continuo (ser necesario) con el verbo need.
Primeiro, você pode perceber que não compartilhei o tempo contínuo. Na maioria das vezes, você nunca deve usar o
tempo contínuo (necessário) com o verbo necessidade.
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This is also true for most desire verbs: like, want, love. That said, people do occasionally use the
continuous tense with these verbs, even though it is bad grammar. This is mostly done to add
both a sense of intensity and being in the moment.
Esto también es cierto para la mayoría de los verbos del deseo: Como, deseo, amor. Dicho esto, la gente
ocasionalmente usa el tiempo continuo con estos verbos, aunque sea mala gramática. Esto se hace principalmente
para agregar tanto un sentido de intensidad como de ser en el momento.
Isso também é verdade para a maioria dos verbos de desejo: gostar, querer, amar. Dito isto, as pessoas
ocasionalmente usam o tempo contínuo com esses verbos, mesmo que seja uma gramática ruim. Isso é feito
principalmente para adicionar uma sensação de intensidade e estar no momento.

Need, like help, is an intransitive verb. You can need something, need to do something, or need
someone to do something: I need some help. I need to eat. I need him to leave.
Necesitar, como ayudar, es un verbo intransitivo. Puedes necesitar algo, hacer algo o hacer algo: Necesito ayuda.
Necesito comer. Necesito que se vaya.
Precisar, como ajudar, é um verbo intransitivo. Você pode precisar de algo, fazer algo ou precisar de alguém para
fazer algo: preciso de ajuda. Eu preciso comer. Eu preciso que ele saia.

Unlike with ‘help’, the ‘to’ is not optional for verbs. Look at these two sentences: I need help. I
need to help. The first sentence uses the noun ‘help’; the person is asking for help. The second,
because of the ‘to’, uses the verb ‘help’.
A diferencia de la ‘ayudar’, la ‘to’ no es opcional para los verbos. Mira estas dos frases: I need help. (Necesito
ayuda). I need to help. (Necesito ayudar). La primera frase utiliza el nombre ‘help’; la persona está pidiendo ayuda.
El segundo, debido al ‘to’, utiliza el verbo ‘ayudar’.
Ao contrário da 'ajudar', o ‘to’ não é opcional para verbos. Veja estas duas frases: I need help (preciso de ajuda). I
need to help. (Eu preciso ajudar.) A primeira frase usa o substantivo "ajuda"; a pessoa está pedindo ajuda. O
segundo, por causa do 'to', usa o verbo 'help'.

You need someone to do something. You can also need for someone to do something: I need
him to fly the plane. I need for him to fly the plane. There is no difference between the
sentences. Either is fine.
Necesitas que someone (alguien) haga algo. También puedes necesitar que for someone (alguien) haga algo: I need
him to fly the plane. I need for him to fly the plane. (Necesito que vuele el avión.) No hay diferencia entre las
frases. Cualquiera de ellas está bien.
Você precisa de someone (alguém) para fazer alguma coisa. Você também pode precisar que for someone (alguém)
faça algo: I need him to fly the plane. I need for him to fly the plane. ( Eu preciso que ele pilote o avião.) Não há
diferença entre as frases. Qualquer um está bom.

Here are some example sentences for ‘need’.
Algunas frases de ejemplo que utilizan ‘need’ (Necesitar):
Alguns exemplos de frases usando ‘need’ (Precisar):

We needed you!

They are going to need a plan.

They need to buy a purse.

Need anything?

She needs water.

Do you need some help?

I need for you to listen to me.

She needed a ride.
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Need to VS Have to
Necesitar VS Tener que
Precisa VS Tem que

Sometimes, instead of using the verb ‘need’, the verb ‘have to’ is used.
A veces, en lugar de utilizar el verbo ‘necesitar’, se utiliza el verbo ‘tener que’.
Às vezes, em vez de usar o verbo "precisar", o verbo "ter que" é usado.

Much of the time, the two verbs are completely interchangeable: I need to use the restroom. I
have to use the restroom.
La mayor parte del tiempo, los dos verbos son completamente intercambiables: Necesito usar el baño. Tengo que
usar el baño.
Na maioria das vezes, os dois verbos são completamente intercambiáveis: eu preciso usar o banheiro. Eu tenho que
usar o banheiro.

There is a small difference between the two verbs. If you need to do something, an internal force
is making you. If you have to do something, an external force is making you.
Hay una pequeña diferencia entre los dos verbos. Si necesitas hacer algo, una fuerza interna te está haciendo. Si
tienes que hacer algo, una fuerza externa te está haciendo.
Há uma pequena diferença entre os dois verbos. Se você precisa fazer alguma coisa, uma força interna está criando
você. Se você precisa fazer alguma coisa, uma força externa está criando você.

Note that the verb ‘need’ is transitive and the verb ‘have to’ is intransitive. You can need
something, or need someone to do something, or need to do something, but you can only have to
do something: I need water; I need you to drink water; I need to drink water – I have to drink
water.
Tenga en cuenta que el verbo ‘necesidad’ es transitivo y el verbo ‘tener a’ es intransitivo. Puedes necesitar algo, o
alguien para hacer algo, o necesita hacer algo, pero solo puedes tener que hacer algo: Necesito agua; necesito que
bebas agua; necesito beber agua; tengo que beber agua.
Observe que o verbo "precisa" é transitivo e o verbo "precisa" é intransitivo. Você pode precisar de algo, ou alguém
para fazer alguma coisa, ou precisa fazer alguma coisa, mas você só pode ter que fazer alguma coisa: eu preciso de
água; Eu preciso que você beba água; Eu preciso beber água - eu tenho que beber água.

The noun: need
el sustantivo: Necesidad
O substantivo: necessidade

The noun need is a countable noun. This means it has a singular and a plural form. For
example: I have a need for speed. My needs are not being met.
El sustantivo necesita es un sustantivo contable. Esto significa que tiene una forma singular y plural. Por ejemplo:
Necesito velocidad. No se están satisfizo mis necesidades.
O substantivo necessidade é um substantivo contável. Isso significa que ele tem uma forma singular e uma plural.
Por exemplo: eu preciso de velocidade. Minhas necessidades não estão sendo atendidas.
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