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Alfabeto 
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V X Y WZ 

 
Ana  - Abacaxi 
Bruno – Bola 
Cláudio - Casa 
Denise - Dado 

Elisa - Eco 
Flávia - Fogo 
Gilda - Gato 

Helena - Herói 
Ivana – Ilha 
Jane – Janela 
Laura – Lápis 
Mauro - Mesa 
Nair - Nuvem  
Otávio - Ovo 
Paulo - Pedra 

Quintino - Queijo 
Roberto - Rato 
Sandra - Sala 
Teresa - Teto 
Ulisses - Uva 
Valdo – Vento 

Wanda - WWW 
Xavier - Xícara 
Zilda - Zebra 
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Dígrafos Consonantais 
 
ch  - Chave, Chile 
lh  - Cartilha, folha, molho 
nh  - ganho, banho, nenhum 
rr  - carr o, barra  
ss  - massa, passo 
sc  - nascer, descer 
sç  - desço, cresça 
xc  - exceção, excelente 
gu - sangue, guia    
qu  - aqui, quero 
 
 
Observações: Os grupos gu e qu são dígrafos apenas quando, seguidos de e 
ou i, equivalem a /g / e /k/, ou seja, quando não ocorre a pronúncia do u.  
Não formam dígrafos quando seguidos de a ou o: quando, aquoso, água, 
arguo. 
 
 
 

Dígrafos Vocálicos 
 
am e an - equivalendo ao fonema / ã / : tampa, tanto 
em e en - equivalendo ao fonema / e / : exemplo, tenda 
im e in -  equivalendo ao fonema / i / : jasmim, tinta 
om e on - equivalendo ao fonema / õ /: tombo, ponto 
um e un - equivalendo ao fonema / u /: algum, nunca 
 
Importante . Em todos os casos de dígrafos vocálicos, o m e o n não 
representam consoantes, mas apenas indicam que a vogal anterior é nasal. 
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Grupos De Pronúncia 
 
qui, que =   quinta, quinze, quente, quebrar 
gui, gue =   guia, guerra 
ch  =   chicote, cachimbo, chorar 
ce, ci  =   cedo, céu, cinco, circo 
ç  =   cachaça, caçula, criança 
nh e  lh =   aparelho, linha, vinho 
x (ch)  =   xarope, Xingu, enxuto 
x (ss)  =   exceção, excelente, próximo, máximo 
x  (cs)  =   tórax, tóxico           
x  (z)   =   exame, exímio, executar, exercício 
l (muda ou em final de sílaba) = Brasil,  palmeira, selva, Silvia 
 
 

Sons Nasais 
 
ã  =  maçã, irmã, talismã 
ão  =  irmão, pão, não, João, alemão 
ões  =  anões, canhões, limões 
ães  =  capitães, pães 
 
EXERCÍCIO: leia as seguintes palavras e frases 
 
livro, amizade, chega, chuva, mamãe, irmão, irmã, cuidado, quadro, guerra, máquina, 
atenção, mamão, abacaxi, décimo, desconhecido, Miguel, sentado, janela, praia, São 
Paulo, Caxias, Japão, Chico, hotel, xarope, peixe, folha, lápis, jornal, ontem, sul, 
profissão, cidade, quinze, mulheres, crianças, verão, garçom, cebola, homem, braço, 
trabalhar, lição, cinema, almoço, bicicleta, avião, pequeno. 
As janelas estavam abertas e a claridade do sol tropical entrava pela casa adentro. 
Em julho irei para a Itália ; depois de visitar meus primos em Turim, gostaria de conhecer 
Roma, Florença e Veneza. 
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Artigos 

Definido 
 
O / a         os / as                                   
 
Uso: 
 
Na linguagem familiar usa-se antes do nome próprio de pessoa: 
 
  O Manuel virá hoje 
  A Marina disse que estava doente. 
 
Antes de Senhor, Senhora, Senhorita quando se fala de outra pessoa (ou com outra 
pessoa): 
 
  O senhor é médico. 
  A senhora Antonia saiu. 
  O que a senhorita deseja?  
 
Com os pronomes possessivos colocar ou omitir o artigo comporta uma mudança no 
significado: 
 
  Esta é a minha casa ("minha” e de mais ninguém) 
  Esta casa é minha (simples indicação de possesso) 
 
O artigo serve para tornar substantivo qualquer palavra ou expressão que acompanhe. 
Veja: 
 

• O pôr do sol estava alaranjado, chamando a atenção dos banhistas que se 
encontravam na praia. 

 
• O amarelo é a cor da moda. 

 
Indefinido 

Um / uma  Uns/ umas    
                                 Uns livros  
 
Indicam um nome de modo vago. 
 

Um dos meus amigos é médico. 
 
Indicam uma quantidade aproximativa. 
 
  Comprei umas maçãs. 
  Rendeu uns 20% 
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EMPREGO DO ARTIGO DEFINIDO 

 
USO OBRIGATÓRIO 

REGRAS EXEMPLOS 
Após o numeral ambos O diretor puniu ambos os  alunos 

Quando não se deseja repetir substantivo 
já mencionado 

Lavei a blusa azul e a amarela (está 
implícito: a blusa  amarela) 

Antes de nomes de países, estados, 
continentes e acidentes geográficos  

(rios, serras, etc) 

A Venezuela, o Brasil, os Estados Unidos 

Na formação do grau superlativo dos 
adjetivos 

Tive os  professores mais competentes  
ou 

Tive professores os  mais competentes 
Quando indica lugar 

 
o restaurante / o supermrcado / a escola 

 
Com horário 

 

As lojas do shopping ficam abertas das 9h 
às 22h. 

Observação: Portugal, Cabo Verde, Angola e outros n ão são precedidos por 
artigo. 

 
USO FACULTATIVO 

REGRAS EXEMPLOS 
Antes de nome próprio de pessoa. Mas 

obsereve que o emprego do artigo indica 
familiaridade 

Jânio Quadros foi aluno do Colégio 
Arquidiocesano de São Paulo 

O pedro, meu vizinho, será candidato a 
vereador 

Com pronomes possessivos o artigo é 
facultativo, porém se usa em frases 

comparativas 

O meu carro é mais novo que o seu. 

 Mudança de sentido / para dar ênfase:  
 

Cozinha italiana é de boa qualidade / A 
cozinha italiana é muito boa. 

 
USO PROIBIDO 

REGRAS EXEMPLOS 
Após o pronome relativo cujo 

(cuja,cujos,cujas) 
Aquele é o menino cujo o pai é cientista 

Antes de pronome de tratamento Vossa Excelência chegará hoje 
Antes do pronome indefinido outro/os   Alguns homens chegaram, outros sairam 

Antes de substantivos usados em sentido 
geral e indeterminado 

Pobreza não é defeito 

Em máximas e provérbios Tristezas não pagam dívidas 
Antes da maioria dos nomes de cidades Roma é encantadora 

São Paulo é cinza! Mas com pintinhas 
verdes! 

Antes de datas, desde que não apareça a 
palavra dia . 

Nasci em 25 de julho de 1961 

Antes das palavras terra , no sentido de 
chão firme, e casa,  no sentido de 

moradia 

Quando vem à cidade, minha tia fica em 
minha casa. 

Os pescadores ficaram em terra 
Após o pronome indefinido todo , no 

sentido de qualquer 
O jovem leu todo romance (= qualquer 

romance) de Machado de Assis 
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EMPREGO DO ARTIGO INDEFINIDO 
 

USO OBRIGATÓRIO 
REGRA EXEMPLO 

Diante de um numeral, quando se quer 
indicar uma quantidade aproximada 

Álvaro deve ter uns t rinta anos 

 
USO FACULTATIVO 

REGRAS EXEMPLO 
Antes de pronome indefinido certo  Transferiram certo colega da classe 

ou 
Transferiram um certo  colega da classe 

 
EXERCÍCIOS 

 
1. Complete as frases a seguir com o artigo que corresponder: 
 
Eu vi .......................... menino que saiu da escola com........................ filho da Maria. 
 
Estou lendo ................. livro muito bom ....................autor é ótimo. 
 
Eu conheço..................família que mora perto de casa.......................mulher estuda teatro, 
................ marido trabalha no centro e.................. filhos estudam inglês. 
 
................ pai de meu marido tem ................. escritório muito importante. ......................... 
escritório dele fica no centro. 
 
Minha tia tem ...................... carro. ........................... carro dela é pequeno, só para levar 
...................crianças. 
 
...................... tios de Paulo têm .................. casa grandíssima. ...................... casa deles 
fica longe da cidade. 
 
O Sr. Albuquerque viaja muito. Ele conhece ................... Japão, .................. Estados 
Unidos, ................ Alemanha, ............ Cuba, ................... Portugal, ..................... França e 
............... Itália. 
 
Na América do Sul, ele já visitou ..................... Brasilia, .................... Rio de Janeiro, 
............... São Paulo, ..................... Buenos Aires e .................... Lima. Mas a cidade de 
que mais gosta é .............. Belo Horizonte, sua terra natal. 
 

2. Reescreva as orações, incluindo ARTIGOS e fazendo outras modificações 

quando necessário. 

 

a. Fiz viagem a Europa. Estive em Portugal, em França, em Inglaterra e em 

Holanda. Não estive em Ásia, tampoco em África. Não vejo hora de fazer outa 

viagem assim. 
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b. Se eu fosse árvore ou planta, sentiria influência de primavera. Mas sou 

homem…. 

  

c. Diamante è pedra preciosa muito admirada e cobiçada em mundo inteiro, 

pois, além de ser difficilmente encontrada, è pedra que possui  maior brillo. 

 

d. Moro em Vila Mariana, em São Paulo, mas trabalho em jardins, bairro muito 

bom. 

 

e. Esperei notícia de chegada de meus pais de quatro a cinco horas, mas em 

vão. 

 

3. Explique o emprego dos artigos nas frases abaixo: 
 
1. “Suponho que nunca teria visto um  homem e não sabia, portanto, o que era o 

homem”. ( Machado de Assis) 

2. As sete fábricas daquele complexo industrial vão falir. 

3. José quebrou o braço 

4. Ela deve ter uns quarenta anos. 

5. O outro funcionário redigirá nosso pedido de aumento. 

6. O irmão de Maria não quis ajuda. 

 

 4. Assinale as frases em que há erro na presença ou na ausência de artigo: 

1.( ) Ambos aparelhos estavam com defeito 

2.( ) Todo mundo sabe isso 

3.( ) Em todo sinal, havia um guarda 

5.( ) Todas as quatro cartas foram lidas 

6.( ) Não era dia de trabalho; em todo o caso, levantou cedo 

7.( ) Pigarreava a todo instante 

 

5) Coloque o artigo e dê qualidades e defeitos para os substantivos: 
 
1. ___ casas:      6.____folhas: 
2.____árvores:     7.____escova:   
3.____cor:      8.____canção: 
4.____menina:     9.____computador: 
5.____nariz:               10.___salário: 
 



 

 9   

Muito prazer 
 

Diálogo:       No bar do hotel 

 
Álvaro convida Hugo e Margarida para beber alguma coisa. 
 
Álvaro Boa noite!  (apertando as mãos) 
Hugo  Boa noite! 
Álvaro Apresento-lhe minha mulher. 
Margarida Margarida Pereira. 
Hugo  Hugo Pinto. 
Margarida Muito prazer. 
Hugo  Muito prazer. 
Margarida    Hugo, você está satisfeito com o hotel? 
Hugo  Estou. Tanto o quarto como a alimentação são bons... e o hotel  
 é central. Sinto-me bem aqui. 
Álvaro  Que desejam tomar? 
Margarida Para mim um coquetel de frutas. 
Hugo  Eu prefiro algo mais forte... Um uísque com gelo. 
Álvaro Prefiro um gim com água tônica. 
  E para comer? 
Margarida Eu não quero nada. 
Álvaro Eu também não, obrigado. 
Todos  Saúde! 
 
 

 
 
 
 

 
Expressões de Saudação:  Bom dia  Até a vista 
     Boa tarde  Até amanhã 
     Boa noite  Até já 
     Como vai?  Até logo 
     Oi.   Até mais tarde 
     Olá   Tchau 
     Tudo Bom?  Adeus  
     Tudo Bem  Até breve 
     Tudo Azul 
     Tudo Legal 
      Beleza 
 
 

 

Dois homens quando se encontram, apertam as mãos. 
Quando duas mulheres se encontram, geralmente se 
cumprimentam com dois ou três beijos no rosto.  
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Dias da semana: 
 
Ao contrário de outras línguas (espanhol, italiano, francês) cujos nomes dos dias 
da semana referem-se aos planetas do nosso Sistema Solar, a origem dos 
nomes dos dias da semana em Português vem de féria, expressão que 
representava a remuneração por um dia de trabalho. No período mediaval, os 
agricultores reuniam-se a cada domingo (a primeira feira) nas igrejas. Domingo 
origina-se do latim dominus, o dia do senhor. Sábado origina-se do hebraico 
Shabbath, o dia de repouso. 
 
Que dia é hoje?  Hoje é: 

Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo. 
 
Exercício: 

1) Qual é o seu dia da semana preferido?......................................................... 
2) O que gostas de fazer aos domingos?........................................................... 
3) Em quais dias da semana não trabalhas/estudas?........................................ 
4) Ontem foi terça-feira. Que dia é hoje?........................................................... 
5) Hoje é sexta-feira. Que dia será amanhã?.................................................... 

 
Meses do ano:  
Em que mês estamos?  Estamos em: 

Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, 
Outubro, Novembro, Dezembro. 

 
Exercício: 
1) Comemora-se o Natal no mês de ___________________ 
 
2) O primeiro mês do ano é__________________________ 
 
3) Os meses que possuem 31 dias são _________, _________, __________,  
 
_________, __________, _________ e ___________.  
 
4) O último mês do ano é____________________________ 

 
Estações do ano: 
 

Primavera - Verão - Outono – Inverno 
 
Exercício: Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1. Primavera a. A estação mais fria 
2. Verão b. Aquela conhecida como a estação 

das flores 
3. Outono c. Estação do ano com muito sol e 

calor 
4. Inverno d. Conhecida como a estação da 

colheita 
Qual a estação do ano você prefere? Por quê? 



 

 11   

 
Apresentando-se 

 
Como é o seu nome? 
Meu nome é Jorge. 
De onde o senhor é? 
Sou do Brasil. (Sou brasileiro). 
Qual o seu trabalho? 
Sou jornalista. 
 
Como você se chama? 
Meu nome é Maria dos Santos. 
De onde você é? 
Sou brasileira. 
Qual a sua profissão? 
Sou professora de português. 
Você é casada? 
Não, não sou. Sou solteira. 
 
Como é teu nome? 
Meu nome é Carla. 
De onde tu vens? 
Eu venho do Sul do Brasil. Lá nós usamos o tu como em Portugal. 
Interessante! Tu estás estudando nesta escola? 
Não, eu estou colhendo algumas informações para o meu estágio. 
 
 
 
Estado Civil 
 
Qual o seu estado civil? Sou casado / a . 
 
Solteiro / a   Desquitado / a 
Viúvo / a   Divorciado / a 
 
Idade 
- Quantos anos você tem?   - Qual a sua idade? 
- Tenho vinte e cinco anos.   - Tenho trinta e três anos. 
 
Endereço 
- Onde você mora? 
- Moro na rua Álvares de Azevedo. 
 
Rua  -  Praça   Avenida  -  Alameda  -  Bairro 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 

Nome:_____________________________________ 

Data de ascimento:___________________________ 

Nacionalidade:_______________________________ 

Naturalidade:________________________________ 

Filiação:____________________________________ 

___________________________________________ 

Estado civil:_________________________________ 

Profissão:___________________________________ 

Código Fiscal: _______________________________ 

Residência:__________________________________ 

Bairro: _______________ Cidade: _______________ 

CEP:____________ Estado:_____________________ 

Telefone:______________ 
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eituras: 
 
 
Meu nome é Marcos Pereira. Tenho trinta e cinco anos e sou 
brasileiro. Casado, porém desquitado. Sou engenheiro e gosto do 

meu trabalho. Estou hospedado no Hotel Palace no Rio de Janeiro, mas 
moro em São Paulo na Rua Marechal Moura 1511 ( mil quinhentos e onze). 
 
Meu nome é Marina e sou do Brasil. Sou professora, tenho trinta e dois anos 
e sou casada. O nome de meu marido é José Carlos e ele é dentista. Ele tem 
quarenta anos. Temos dois filhos, um menino e uma menina, de doze e dez 
anos; moro com minha família em Belo Horizonte, na Alameda das Flores 
52 (cinqüenta e dois).    
 
 
 
 

eitura   
  Água  cantante,  soluçante,  esse  gemente 
         marulho  triste,  quantas  tristes  cismas  traz... 

    E  fica  incerta  ao  ouvir-te  a  voz  à  dor  da  gente 
    se  vais  cantando  por  ansiar  o  que  há  na  frente 

    ou  soluçando  pelo  que  deixastes atrás. 
Água  cantante,  água  estuante,  é  singular 
a  semelhança  em  que  te  iguala  a  minha  sorte: 
vais  para  a  frente  e  nunca  mais  hás  de  voltar, 
vens  da  montanha  e  vais  correndo  para  o  mar, 
venho  da  vida  e  vou  correndo  para  a  morte. 

      Menotti del Picchia 

Pronúncia: 
Soluçante= solussante;  marulho= maruglio;  cismas= sismas;  incerta= inserta; que = 
che;  deixastes = deisciastes;  semelhança = semegliansa; minha = migna; montanha= 
montagna; venho= vegno. 

L 

L 
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PRONOMES PESSOAIS 
 

Eu 
Tu 
Ele 
Ela 

Você 
Nós 

Eles 
Elas 

Vocês 
Pronomes pessoais: Eu a pessoa que fala 
  Tu a pessoa a quem se fala, usa-se principalmente 

em Portugal, demais países de língua portuguesa e no sul 
do Brasil. 

Você funciona como uma segunda pessoa no 
Brasil, mas com o verbo na 3ª pessoa, porém em Portugal 
equivale a forma de tratamento formal no lugar do LEI. 

Nós 1ª pessoa do plural 
Vocês funciona como uma 2ª pessoa do plural no 

Brasil e em Portugal tem a conotação de plural do Tu 
(equivalendo ao Loro). 

 Senhor /Senhora – 3ª pessoa do singular com conotação 
de LEI (muito formal) 

 Senhores/Senhoras 3ª pessoa do plural com conotação 
de Loro (muito formal) 

 
 
Senhor   Seu Marcos 
Senhora   Dona Maria 
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Verbo 
 
Ser   Estar   Haver 
 
Ser  - indica um estado - Eu sou brasileiro. 
Estar - indica uma transição - Eu estou na Itália. 
Haver – impessoal -  Há uma casa branca no final da rua. 
 
Presente do Indicativo - verbo ser 
 
Eu sou médico.    Ele é alto.                     Nós somos portugueses. 
 
Tu és enfermeiro.             Ela é baixa.              Eles são brasileiros. 

             
   
    eu   sou    
    tu   és    
    você       
    ele   é     
   ela       

nós   somos   
    vocês       
    eles   são     
   elas       
 
Presente do Indicativo - verbo estar 
 
Eu estou na escola. Tu estás em casa.  Ela está contente. 
 
Nós estamos com fome.  Eles estão com sono. 
 
              

eu    estou 
tu   estás 
você 
ele   está 
ela 

    nós       estamos 
vocês 
eles   estão 
elas 
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ESTAR COM     TER 
 
 
Vou viajar amanhã. Estou com medo  Você tem medo de viajar 
de tomar o avião.     de avião? 
Vou beber um copo d’água. Estou com Tenho muita sede quando  
sede.       faz calor. 
 
 
 
Resumindo: 
 
 
 
ESTAR COM  Frio    TER 
    Calor 
    Fome 
    Sede 
    Sono 
    Medo 
    Dor de cabeça 
    Dor de barriga 
    Pressa 
    Vontade 
    Raiva 
 
É transitório, mutável     É permanente, 
provisório. É um estado habitual, contínuo. É uma 

maneira de ser; uma 
característica. 
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EXERCÍCIOS 
 
Ser ou estar? 
  1 - O quadro da sala  __________ limpo. 
  2 - O pai  _________ em casa. 
  3 - Os prédios _______ altos. 
  4 - O banco _________ fechado. 
  5 - Os meus primos ________ do norte. 
  6 - A caneta __________ em cima da mesa. 
  7 - O nosso professor __________ muito severo. 
  8 - Eu ________ cansada. 
  9 - O João _________ doente. 
10 - Eles ___________ no restaurante. 
11 - Ela não ___________ atrasada. 
12 - O Pedro ___________ um rapaz muito inteligente. 
 
 
 
Ser ou estar? 
  1 - (hoje nós / não / em casa  à noite) _____________________________ 
  2 - (eu / casado) ____________________________________________ 
  3 - (a minha mulher / professora)  ________________________________ 
  4 - (o João / com fome)  _______________________________________ 
  5 - (tu/ atrasado)  ____________________________________________ 
  6 - (esta sala/ muito escura)  ____________________________________ 
  7 - (eu / não / com sede) _______________________________________ 
  8 - (ela / de Paris)  ____________________________________________ 
  9 - (de manhã /muito frio)  ______________________________________ 
10 - (a Ana / no estrangeiro)  _____________________________________ 
11 - (as canetas / em cima da mesa)  ________________________________ 
12 - ( os bolos de chocolate / sempre/ muito doces)  ____________________ 
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PALAVRAS DE CORTESIA 
 
 
Faz favor                
Por favor 
Ex.: Faz favor, onde é a saída? 
       Por favor, pode me dizer onde é a saída? 
 
Pode me fazer um favor? (Pode fazer-me um favor?) 
Pode me ajudar? (Pode ajudar-me?) 
Se faz favor 
 
Respostas:  Com certeza! 
                   Pois não! 
 
 
Desculpe! 
Resposta: Não há de quê.                                                    
                Não tem importância 
                Não foi nada.   

 
 
Com licença 
Faz favor 
Faça favor                                                                             
 
 
(Muito) obrigado/a 
(Muito) agradecido/a 
Resposta: De nada 
                 Não tem/há de quê. 
                 Eu é que agradeço. 
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PREPOSIÇÃOPREPOSIÇÃOPREPOSIÇÃOPREPOSIÇÃO    
 

PREPOSIÇÃO CIRCUSNTÂNCIA EXEMPLO 
EM Lugar, tempo, duração, 

preço 
Aquele casal mora em Milão 

A próxima lição começa em uma 
hora 

As jóias foram avaliadas em um 
milhão de euros 

DE Origem, posse,causa Lucia é de Portugal 
Este caderno é de Maria 

PARA Destinação, finalidade As leis foram feitas para serem 
cumpridas 

Para onde vais? 
POR Causa, lugar por onde, 

troca, divisão, distribuição, 
meio 

Correu por medo 
Tem certeza de que o ônibus passa 

por aqui? 
 

SOBRE Posição, assunto Falavam continuamente sobre o 
clima dos últimos dias 

COM Companhia Fui a Milão com uma amiga, ontem 
SEM Falta O céu era de um azul penetrante, 

sem nuvem alguma 
CONTRA Oposição Há anos lutava contra uma doença 

uma doença terrivel 
ENTRE Posição intermediária A escola fica entre a casa de Carla 

e a igreja 
A Lugar, direção, meio A escola fica entre a casa de Carla 

e a igreja 
 

 
Combinações e contrações 
  
As preposições a, de e  em podem unir-se a outras palavras, formando um 
só vocábulo. Chama-se combinação  quando a preposição se une sem perda 
de fonema; se a preposição sofre queda de fonema, haverá uma  contração. 
 
1) A preposição a combina-se com os artigos e pronomes demonstrativos o, 

os e com o advérbio  onde, dando:  ao,  aos, aonde. 
 
2) As preposições a, de, em contraem-se com os artigos e, algumas delas, 

com certos pronomes e advérbios. 
Ex.:    Estamos na praia. (em + a)      Quem mexeu nas minhas coisas? 
(em + as) 

               Onde está a chave do meu carro? (de + o) 
               Estava largada num canto ( em + um). 
               Você já foi jantar naquele restaurante novo?  (em + aquele) 
              João entrou pela porta. (por + a ) 
 

 
PARA MEIOS DE TRANSPORTE 
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não especificado          especificado 
 
 
       DE             EM + O 
 

ir de avião      ir no avião das 9 

 andar de barco  andar no barco do José 
   

sair de bicicleta   sair na bicicleta verde 
 

uma viagem de trem uma viagem no trem das 10 
 

É IMPORTANTE LEMBRAR QUE  : 
 
A preposição para indica: 
 
direção  Guilherme já foi para casa. 
finalidade Esta faca é só para cortar carne. 
tempo  Tenho bons planos para o verão. 

 
A preposição por indica: 
 
preço  Comprei um livro por um bom preço. 
tempo  Estudei Francês por cinco anos. 
causa  Não fui à aula por estar doente. 
modo  Ele leu este livro por partes. 
distribuição Conheço os alunos um por um. 
através de             Ontem passei por uma rua arborizada. 
em lugar de  Deixe que faço este trabalho por você. 
 
Usa-se com a voz passiva. 
   Este quadro foi pintado por Rafael. 
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EXERCICIOS 
 

1) Responda com os artigos mais preposições adequados: 

- ( Itália) De onde você é? 

- ( Estados Unidos) De onde elas são? 

- ( São Paulo-Brasil) Onde eles trabalham? 

- ( Paris-França) Onde vocês trabalham? 

- Passamos milhares de vezes______aqui. 

- Mamãe fez uma torta_______maçãs deliciosa 

- Domingo, fomos________ igreja e depois _________parque 

-________quem é este presente? 

- As folhas estão________mochila 

- Prefere o suco_______ou ________açúcar? 

2) Indique qual a preposição certa: 
 

a) Estamos pensando em ir passar duas semanas ______São Tomé e Píncipe 

b) Por_____das nuvens há muito sol 

c) _____Lisboa não deixe de visitat o Museu do Azulejo 

d) Está triste ______a situação 

e) Desconfio_______quem muito fala e pouco faz 

f) A encomenda segue_______via aérea 

g)_____que serve esse utensílio? 

3) Complete: 

- Não gosto________cidades grandes. 

Elas têm muito trânsito. Gosto________cidades pequenas. As pessoas andam 

___________ruas tranquilamente. 

- ________você mora? _______você trabalha? 

Moro _________Porto Alegre e trabalho__________Prefeitura. 

- Por que você não gosta______trabalhar_______Prefeitura? 

Não ____________trabalhar na Prefeitura, porque ela não tem projetos. 

- Ela fala________projetos_________a jornalista. 
 
4) Complete com a preposição adequada. Faça as contrações necessárias. 

a) Cuidado_____as preposições! Preste atenção_______a elas. 

b) João estava muito habituado______viagens_______trabalho. 

c) O supermercado fica próximo______a agência bancária e longe____o correio. 
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d) Os eleitores não residentes_____suas próprias cidades devem ir____Justiça 

Eleitoral e justificar sua ausência. 

e) Os pais são responsáveis_______filhos 

f) Paulo está apto_____iniciar a carreira profissional. 

g) Tenho ainda algumas dúvidas_______este assunto. 

h) Será que você pode emprestar seu casaco________mim? 

i) O médico disse que ele deve fazer uma dieta e deixar______fumar. 

j) Você me ensina_______dirigir? 

k) Ele fez questão______pagar a conta 

l) O cachorro do vizinho fugiu_____casa ontem 

5) Complete com as preposições POR ou PARA: 

a) Mário mandou uma goiabada______seu filho que mora na Europa_______um 

amigo que viajou ontem. 

b) Eu não sei, mas parece que ele pagou um milhão______o carro. 

c) Eu demorei uns dois meses_______conseguir minha carteira de identidade. 

d) Ele foi admitido______ falar alemão muito bem. 

e) Nós nunca tínhamos vindo________esse hotel. 

f) Vocês têm algum programa_______o sábado? 

g) Nós lhe enviamos a proposta _______escrito. 

h) Não estou apenas falando em meu nome. Estou aqui falando_____todos aqules 

que podem perder seus empregos. 

i) Ele se esforçou muito________passar no concurso. 

j) O Projeto vai ser apresentado________a diretora de marketing. 

l)    Nós queríamos ir ao cinema e chamamos uma baby-sitter______tomar conta das 

crianças. 

6) Indique qual a preposição certa: 

a) Estamos pensando em ir passar duas semanas ________ São Tomé e Píncipe. 

b) Por________ das nuvens há muito sol. 

c) ________ Lisboa não deixe de visitat o Museu do Azulejo. 

d) Está triste ______a situação. 

e) Desconfio_______quem muito fala e pouco faz. 

f) A encomenda segue_______via aérea. 

g) ________ que serve esse utensílio? 

 



 

 23   

7) Complete com as preposições POR e PARA. Atenção na contração com os artigos. 

a. ________ que quer ele tanta riqueza? 

b. Desculpa, mas não vou_________esse caminho. 

c. Esta è a estrada mais direta_________Lisboa. 

d. Trabalhou muito________ realizar os seus projetos. 

e. Este quadro foi pintado_________Vieira da Silva. 

f. O pássaro foi comido__________ gato. 

g. No Brasil o Presidente da República é eleito________ sufrágio universal. 

h. Ele tem muita amizade________ ti. 

i. Não faltarei ao encontro________ nada deste mundo. 

j. O avião________ Milão partiu com um atraso de quarenta minutos. 

k. Ele costuma chegar em casa_______ às oito horas.   

8) Complete o texto com as preposições abaixo e faça as modificações necessárias.   

Todas elas deverão ser utilizadas,  

 
A, pela, da, naquele, sob, de, de, para, em, sem, ao, do, de, ao, em, de, de, para, 
com, nas, no, a, nas, nos, da, sem. 

 
Chovia muito_________dia e, então, decidiu não ir_____trabalho. Explicaria 

tudo_____seu chefe depois. Mas o que explicaria? Que estava 

cansado_______tipo_______trabalho que fazia,________via que vivia? 

Sim, este era o motivo. Gostaria_______mudar, ou melhor________voltar______atrás. 

Voltar______tempo_______que era criança. Quando podia brincar_______seus 

amigos, correr_______a chuva, subir_______árvores, comer torta_____maçã 

feita_____sua mãe, ouvir histórias antes______dormir e dormir tranquillo, 

______pensar______como foi o dia______escritório,_____problemas_______resolver, 

______contas_______pagar. Mas sabe que tudo isso è passado e não voltará. 

Levantou-se______cama, vestiu-se e saiu. _______guarda-chuva. 

 

9) Complete o texto usando as preposições adequadas, como: a, com, de em, por, 

para, fazendo as contrações necessárias. 

Atualmente, eu e minha família vivemos_____Brasil,______São Paulo, uma 

cidade______muitos problemas. Mas, assim mesmo, gostamos desta cidade. Trabalho 

numa impresa. Vou______carro______o escritório e gosto muito_______meu serviço. 

Começo a trabalhar______8:00 e termino_____18:00. 

Almoço______restaurante______empresa. 
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Tenho aula de Português duas vezes______semana. Volto_____casa, 

janto_______minha familia, converso_______eles e assisto_______TV. ______fim de 

semana, gosto_______descansar e passar,______feriados,______vazes, viajo: 

Vou_______ praia______ minha familia. Adoramos viajar. Além disso, ______a 

empresa_______que trabalho, viajamos _______ Bolívia, _______, Colômbia,______ 

Venezuela,_______México e________outros lugares.  

São viagens________serviço e não________passeio. Como são viagens longas, 

vamos_______avião e não_______carro. 

 
12)  Assinale as frases em que há erro na presença ou na ausência de artigo: 

    1. ( ) Ambos aparelhos estavam com defeito 

  2. ( ) Todo mundo sabe isso 

  3. ( ) Em todo sinal, havia um guarda 

  5. ( ) Todas as quatro cartas foram lidas 

  6. ( ) Não era dia de trabalho; em todo o caso, levantou cedo 

  7. ( ) Pigarreava a todo instante 

  8. ( ) Conhecia todo o Portugal 

  9. ( ) Colocou cadeado em toda porta 

10. ( ) Colocou cadeado em toda a porta 

11. ( ) Antes do verão chegar, voltaremos aqui 

12. ( ) O investimento depende dos lucros aumentarem 

13. ( ) O espetáculo foi elogiado por “ O Estado de S. Paulo” 

14. ( ) Todas as pessoas estavam apreensivas 

15. ( ) Chegarei por volta de duas horas 

16. ( ) Ficou em casa da uma às cinco horas 

17. ( ) Apresentava as propostas as mais ridículas 

18. ( ) Tinha medo dum equipamento falhar. 

19. ( ) Criticou o cantor, músicos, iluminação e som 

20. ( ) Sua esperança estava em o assunto ser decidido logo 

 

2) Leia o texto e complete-o com as palavras adequadas, fazendo as mudanças e 
acréscimos necessários (artigos, preposições, contrações, etc.). 

 
Carregador- garçom- garçonete- gerente- recepcionista- serviço de lavanderia- serviço 
de quarto - telefonista 
  
A Sra. Maria Aparecida Ribeiro gosta do Hotel Nevada, em Monte Alegre, São Paulo, 
porque é um lugar pequeno, limpo e agradável, em que ela se sente em casa. Já na 
recepção,____________conhece dona Cida muito bem e sempre a acomoda no 
mesmo quarto espaçoso no primeiro andar, de onde se pode ter uma vista bonita da 
paisagem montanhosa da cidade._____________, um velho conhecido, leva a 
bagagem dela para o quarto, mas não antes que a velha senhora peça a 

Ao,à,aos,às 

Do,da,dos,das 

No, na nos, nas 

Pelo,pela,pelos,pelas 

Dum,duma,duns,dumas 

Num, numa, nuns, numas 
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______________que tranque as jóias e outros objetos de valor no cofre. No seu quarto, 
dona Cida pede a___________para ligar ao seu filho, dizendo-lhe que viajou. Em 
seguida, chama_______________e solicita uma refeição leve, como um sanduíche e 
um copo de leite. O atendimento é bom e logo trazem o seu pedido. A Srª. Ribeiro 
costuma dar uma gorjeta generosa. Como não gosta de roupa suja ou amassada, 
sempre necessita de____________________. À noite, por volta das seis, desce ao 
restaurante para jantar. É servida pelo mesmo_____________ou pela 
mesma_____________________. 
 

Complete as respostas com EM, NO, NA, NOS e NAS: 
 
Onde você mora? Eu moro ........... Brasília. 
 
Onde você trabalha? Eu trabalho .............. São Paulo. 
 
Onde você mora? Eu moro ................. Estados Unidos. 
 
Onde você estuda? Eu estudo .................. Alemanha. 
 
Onde você trabalha? Eu trabalho ............... hospital. 
 
Onde você mora? Eu moro .............. Peru. 
 
Onde você trabalha? Eu trabalho .................... Brasil. 
 
Onde você estuda? Eu estudo ..................... China. 
 
Onde você trabalha? Eu trabalho ................... Rio de Janeiro. 
 
Onde você estuda? Eu estudo ................. universidade. 
 
Onde você esta? Eu estou ................. Pequim. 
 
Onde você mora? Eu moro .................. Japão. 
 
Onde você trabalha? Eu trabalho ............... Tóquio. 
 
Onde você estuda? Eu estudo .................. Portugal. 
 
Onde você está? Eu estou ............... Bahia. 
 
Onde você trabalha? Eu trabalho ................. shopping. 
 
Onde você estuda? Eu estudo ...................... Paris. 
 
Onde você está? Eu estou .................. França. 
 
Onde você mora? Eu moro ....................... Alexandria. 
 
Onde você está? Eu estou ................... praia. 
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Onde você trabalha? Eu trabalho .................... Berlim. 
 
Onde você estuda? Eu estudo ................ Israel. 
 
Onde você está? Eu estou ....................... Porto. 
 
Onde você mora? Eu moro ......................... Cuba. 
 
Onde você está? Eu estou ...................... Boston. 
 
Complete as respostas com DE, DO DA, DOS e DAS: 
 
De onde você é? Eu sou  .............. Paris. 
 
De onde ele é? Ele é ...................... Londres. 
 
De onde vocês são? Nós somos ................ Espanha. 
 
De onde ela é?  Ela é ..................... Nova Iorque. 
 
De onde eles são? Eles são ...................... México. 
 
De onde você é? Eu sou ......................... Portugal. 
 
De onde ele é? Ele é ....................... Berlim. 
 
De onde vocês são? Nós somos .................... Rio de Janeiro. 
 
De onde ela é?  Ela é ..................... Argentina. 
 
De onde você é? Eu sou ................ Roma. 
 
De onde ele é? Ele é .................... Bahia. 
 
De onde vocês são? Nós somos ........................... Cuba. 
 
De onde ela é? Ela é  ................ Brasil. 
 
De onde eles são? Eles são .................... Israel. 
 
De onde eles são? Eles são ....................Tóquio. 
 
Complete com POR, PELO, PELA, PELOS e PELAS: 
 
Esse ônibus passa ............ centro? Não, esse ônibus passa ................ praias.  Ele saiu 
.............  
 
porta da frente? Não, saiu ................ uma porta secundária. O trem vai ................... 
montanhas  
 
até Curitiba. 
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............onde devo passar para ir ao correio? Você precisa passar ............banco. 
 
O ônibus que vai ...........  Rio passa .............Petrópolis? Passa. Você vai passar ................. 

Vitória? Não, vou passar ........... Paratí, ................Angra dos Reis e ................ Rio de 

Janeiro. 

 

O passeio ................. praia é mais bonito que o passeio .................... centro. 
 
Você vai à biblioteca .................... rua nova? Não, eu sempre vou ............. avenida velha. 

É mais bonito. 

Vamos para o centro ................ ponte nova? 
 

Serra da Graciosa 
 
Naquele dia, ........... Curitiba, .............. dia amanheceu frio e  com muita neblina. Saímos 
............hotel e fomos para ............... estação rodoferro-viária. 
 
Compramos .............. bilhetes e nos dirigimos .........plataforma de embarque. Esperamos 
pouco tempo e ............... trem chegou. Era ...............trem limpo, muito confortável e com 
bancos estofados. 
 
Pouco tempo depois ............. trem partiu lotado.    Lá fomos nós e nossos companheiros 
de viagem: operários, gente de Minas, ................. grupo de turistas nordestinos e .............. 
professora ............. São   Paulo com ..........grupo de alunos. 
 
Primeira estação: Banhado, ........... último subúrbio de Curitiba. Tomamos ................ 
cafezinho rápido e logo depois .............. trem partiu novamente. Começou, então, 
.............. descida ................. Serra .............. Graciosa. 
 
Todo mundo ficou olhando .............. janelas ............ trem para ver .......... paisagem. De 
repente, ................. suspiro geral. ............. trem passou por .............imenso viaduto sobre 
................ precipício de mais de 350 metros. 
 
...............moça escondeu .............. rosto com ................... mãos. “Nossa! Que lindo!”, 
alguém comentou. 
 
Passamos ............ muitos túneis, pontes, muralhas com ............ vegetação  abundante e 
variada. Milhares de pássaros rodeiam ............ trem toda vez   que ele desce .......... serra. 
 
Próxima estação: Morretes. Foi muito bom caminhar ......... ruas tranquilas daquela 
pequena cidade serrana. ............. população é hospitaleira e gentil. 
 
Que pena! ............... parada foi de apenas 30 minutos. ........... trem   apitou e seguiu em 
frente. 
 
Depois ............ Morretes, viajamos poucos minutos e vimos Paranaguá. Foi ............. 
viagem muito curta mas, talvez, ..............viagem mais bonita que fizemos. 



 

 28   

 
 
 
 
 

         
 
 

A Família 
 
 
Meu nome é Lili, quer dizer, meu apelido é Lili, meu nome mesmo é Lilian, 
que é o nome de minha avó. 
Minha família é grande para os dias de hoje. Somos papai, mamãe, dois 
irmãos mais velhos, uma irmã mais nova e eu. Tenho três avós: dois por 
parte de pai e uma avó por parte de mãe; meu avô materno já faleceu. Tenho 
muitos tios, tias e sobrinhos. 
Meu pai, Antônio Carlos, é engenheiro. É alto, magro, pele morena, olhos e 
cabelo castanhos, já um pouco grisalhos, e barba curta. É uma pessoa calma 
e segura, bem-humorada. 
O nome de minha mãe é Helena: ela é clara, alta, de cabelos e olhos pretos, 
magra. 
Sempre tem uma palavra carinhosa para as pessoas. 
Gosto muito de meus dois irmãos – isto é, quase sempre. O mais velho acha 
que pode mandar em todos. O nome dele é João Carlos; já está na 
universidade, estudando Agronomia. É um rapaz moreno e bonito, cheio de 
namoradas. Depois dele vem Paulo, que prefere jogar futebol a estudar. Aí 
venho eu: tenho cabelos longos e castanhos, e adoro música e cinema. 
Enfim vem Ângela, minha irmãzinha; ela é igualzinha à vovó: cabelos 
louros e encaracolados, olhos claros, nunca fica parada. 
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ADJETIVOS DEMONSTRATIVOS E ADVÉRBIOS DE LUGAR  

Este livro aqui é seu?    Aquela moça é sua irmã? 

Esse aí? É meu sim. Aquela lá na esquina! Ah! Não 
é não. 

EU - NÓS       TU - VOCÊ      ELE, ELA, ELES, ELAS 
 

    Aqui    Aí    Alí - Lá - Acolá 
 

Este    Esse    Aquele 
Esta    Essa    Aquela 
Isto    Isso    Aquilo 

 
Estes    Esses    Aqueles 
Estas    Essas    Aquelas 

Por favor, moço. Aquele carro ali é seu?                Não, o meu carro é este aqui. 

 
Complete com os pronomes demonstrativos: esse, este, aquele, aí, ali, lá. 
 
a) _______________ escritórios ali no prédio têm muita atividade. 
b) _______________ banco é muito antigo aqui na cidade 
c) _______________ ponto de ônibus ali na esquina é novo. 
d) _______________ óculos aí são de Laura? 
e) _______________ casa lá na esquina é bonita 
f) _______________  salas aqui têm muitas mesas. 
g) _______________ chaves aí na mesa são de Lúcia? 
h) _______________ cofres ali têm muito dinheiro. 
i) _______________  fábrica lá no subúrbio é muito grande. 
j) _______________  informação aqui no livro é importante 
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Uso dos Verbos:      TRAZER LEVAR   BUSCAR  
       

 
 
TRAZER      LEVAR 

 
 
 
TRAZER : Transporte de pessoa, objeto ou animal, para o lugar do 
momento da fala. 
LEVAR:  Transporte de pessoa, objeto ou animal, para outro lugar, diferente 
daquele do momento da fala. 
BUSCAR: Movimento para outro lugar com o propósito de pegar a pessoa, 

objeto ou animal, e transportá-la, geralmente, para o ponto de origem. 
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Verbos Regulares  no  Presente do Indicativo  
 
1ª conjugação  cantar  : canto - cantas - canta - cantamos - cantam 
 
2ª conjugação  vender : vendo - vendes - vende - vendemos - vendem 
 
3ª conjugação  partir  : parto - partes - parte - partimos - partem  

↔↔↔↔ 
Alguns  verbos  irregulares  no  presente  do  indicativo: 
 

TERMINAÇÕES       TRADUÇÃO 
* ar DAR:  dou,  dás,  dá,  damos,  dão   =         dare  

    ESTAR:  estou, estás, está, estamos,  estão =        essere, stare 

 

* er DIZER:  digo,  dizes,  diz,  dizemos, dizem  =        dire 

   SER:  sou,  és,  é,  somos,   são   =          essere 

 FAZER: faço, fazes, faz, fazemos, fazem   =         fare 

 LER:  leio,  lês,  lê,  lemos, lêem  =          leggere 

   PERDER: perco, perdes, perde, perdemos, perdem =                 perdere 

  PODER: posso, podes, pode, podemos, podem  =        potere 

 PÔR :  ponho,  pões,  põe,  pomos, põem  =           mettere 

 QUERER: quero, queres, quer, queremos, querem =        volere  

 SABER:  sei,  sabes,  sabe,  sabemos, sabem  =         sapere 

  TER:  tenho,  tens,  tem,  temos, têm  =         avere 

  TRAZER: trago, trazes, traz, trazemos, trazem =         portare 

 VER:  vejo,  vês,  vê,  vemos,   vêem  =         vedere 

 

* ir VIR:  venho,  vens,  vem,  vimos, vêm  =         venire 

  IR:  vou,  vais,  vai,  vamos, vão  =          andare 

  SENTIR: sinto, sentes, sente, sentimos, sentem =        sentire  

  (come sensazione) 

  VESTIR: visto, vestes, veste, vestimos,  vestem =        vestire 

  SEGUIR: sigo, segues, segue, seguimos, seguem =        seguire 

  OUVIR: ouço, ouves, ouve, ouvimos, ouvem  =         udire 

  PEDIR:  peço,  pedes,  pede,  pedimos, pedem  =        chiedere 

 DORMIR: durmo, dormes, dorme, dormimos, dormem =          dormire 

        SUBIR:  subo, sobes, sobe, subimos,  sobem =        salire 

        SAIR:  saio,  sais,  sai,  saímos, saem  =         uscire 

             PREFERIR: prefiro, preferes, prefere, preferimos, preferem =  preferire 

 

* ear    PASSEAR: passeio, passeias, passeia, passeamos, passeiam =   passeggiare 

* iar     ODIAR:  odeio, odeias, odeia, odiamos, odeiam =                      odiare  
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EXERCÍCIOS 

 

1)   Complete com as frases com o Presente do Indicativo. 

1. Todos  os  dias  eu  (passear) ............................... pelo  campo;  o  João  e  o  Pedro  
também  (passear)  ............................... . 

2. Habitualmente  eu  (dormir) ...........................muito,  mas  a  Teresa ..........…… muito  
mais. 

3. A  Ana  (sentir)...................... muito  frio  quando  está  na  montanha. 

4. Eu  nunca  (repetir)…….......................... a  mesma  frase. 

5. Eles (preferir)...................ler  jornais,  eu ………..........ler  revistas. 

6. Hoje (ir) ………………….. ao cinema com Paulo. 

7. Helena só (sair) ……………………… de tarde. 

8. Eu (perder) …………………… sempre a hora. 

9. O cachorro não (querer) ………………… sair do carro. 

10. As crianças (cair) ………………………. facilmente. 

11. Jorge é fazendeiro: ele (possuir) ………….. muitas terras no Mato Grosso.  

12. Marina e João (ler) ………………….  sempre. 

13. As compras não (caber) ……………………. no carro.  

14. Vocês (ver) …………………….. televisão à noite? 

15. Você já (saber) …………………… o que fazer? 

16. Os bebês (dar) ………………………… muito trabalho. 

17. O meu cachorro (odiar) ……………………… gatos. 

18. Ninguém (confiar) ………………….. nela. 

19. Vocês (seguir) …………………………. a novela das oito? 

20. Os jovens (aprender) …………………… com mais facilidade. 

21. Nós (preferir) ………………………… levantar cedo. 

22. Eles  ………………….. (seguir) sempre o mesmo caminho. 

23. Tu (nadar) …………………….. sempre no raso. 

24. Os negócios (ir) ………………… bem.  

25.Eu não (conseguir) ...................... dormir mais de cinco horas. 
26.Tu (dar) ...................... uma doação para a Infância Abandonada? 
27.Eles (gostar).......................de passear debaixo da chuva. 
28.Nós (partir) ......................... para Roma. 
 
 
3) Complete com o presente do indicativo os verbos entre parênteses . 

 
- O João_______(ser) um bom rapaz. Ele e a Maria________(ser) meus colegas. 

- Nòs__________(comer) na cantina da escola. Onde è que vocês___________(comer) 

habitualmente? 

-   Eu_____________(conhecer) os seus pais. Onde è que eles ___________(trabalhar)? 
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-  Eu_________(ir) todos os dias visitar a minha avò. Nòs _________(ir) visitar os 

padrinhos e eles_____________(ir) à biblioteca. 

-  O Alberto__________(pôr) a mesa e o Francisco__________(fazer) a cama. 

-  Eu__________(vir) de carro para o trabalho e o Mario________(vir) de ônibus. 

-  Eu__________(ler) livros, o Pedro___________(ler) revistas e vocês não 

__________(ler)? 

-  Eu___________(ter) dois filhos. E vocês, quantos filhos________(ter). 

 

 
4) Complete com presente do indicativo, alguns verbos podem ser usados mais de uma 

vez. 

Querer – ter – dormir - vir – conseguir – fazer – ver - ir 

 

1. O Diretor do Departamento__________para casa mais tarde hoje, pois________ 

muito trabalho para terminar com urgência. 

2. Minhas filhas_________aulas de francês duas vezes por semana. 

3. O que você_____________comer no café da manhã?_________leite e cereais. 

4. Algumas crianças _________programas de televisão impróprios à sua idade. 

5. Estamos sempre com sono. Quase nunca____________cedo, porque ficamos até muito 

tarde vendo televisão. 

6. Durante a semana, nunca almoço em casa. Geralmente,___________a um restaurante. 

7. Elisa mora em outro país e não_________seus amigos há muitos anos. 

8. Sempre____________as tarefas, mas eu ainda não_________pronunciar bem as 

palavras novas. 

9. Crianças, por que vocês não________comigo agora? 

10. Eu quase nunca__________meu filho estudando. 
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  MÚSICA -   (Presente do indicativo) 
 Aquarela    (Letra e música de Toquinho)            
 
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. 
Com um lápis em torno da mão eu me dou uma luva; 
E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva. 
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. 
Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. 
Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. 
Pinto um barco à vela branco navegando. 
É tanto céu e mar num beijo azul... 
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená 
Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. 
Basta imaginar e ele está partindo sereno, lindo. 
E se a gente quiser ele vai pousar. 
 
Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida. 
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. 
De uma América a outra eu consigo passar num segundo. 
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. 
Um menino caminha e caminhando chega num muro 
E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. 
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 
Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar. 
Sem pedir licença muda nossa vida e 
Depois convida a rir ou chorar. 
Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. 
Vamos todos numa linda passarela 
De uma aquarela que um dia enfim descolorirá. 
Que descolorirá!  
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VAMOS CONHECER A ROTINA DE ROBERT E SEUS AMIGOS 

BRASILEIROS 
 
Robert é uma pessoa muito alegre. Ele está no Brasil a trabalho. Ele acorda muito cedo e 
após tomar café da manhã vai de carro para o escritório. Ele gosta muito daqui e fala 
português muito bem porque estuda bastante. Robert trabalha em uma fábrica em 
Guarulhos e quer melhorar ainda mais seu vocabulário. Por isso, conversa com todos os 
colegas em português. Seu horário de trabalho é longo. Ele começa a trabalhar às 7h30 e 
termina às 17h30. Seu almoço é de uma hora. Ele e seus amigos almoçam juntos no 
restaurante da empresa. A esposa de Robert e seus filhos almoçam em casa. Enquanto 
Robert estuda português, seus colegas estudam inglês e espanhol. Alguns estudam 
também japonês e acham esse idioma muito difícil. Os alunos de inglês e espanhol vão à 
aula duas vezes por semana mas estudam muito em casa também. Para eles é muito 
importante aprender outro idioma para um dia irem a outros países trabalhar para sua 
empresa. Quando viajam, eles vão aos Estados Unidos, à Bolívia, a Colômbia, e à 
Venezula. Nos fins de semana, eles jogam futebol, tênis e baralho. Quando estão em casa 
conversam com suas famílias, assistem à televisão e vão passear pela cidade. Gostam 
muito de ir ao cinema e, quando é feriado, de ir à praia ou às montanhas. Agora nós 
conhecemos (=a gente conhece) melhor Robert. 

 
 
Copie no seu caderno os verbos que aparecem no texto e coloque-os na forma infinitiva, 
depois conjugue no presente do indicativo. 
 
 
E você? O que você gosta de fazer nas horas livres? Você fala outro idioma? Qual. 
 

 
Uma cidade pequena 

 
Estamos visitando uma pequena cidade brasileira. Ela fica no interior de Minas Gerais. 
O centro da cidade é a praça da igreja. Nesta praça, há lojas, uma farmácia, um 
cinema, um ou dois bancos, um bar e uma padaria. À noite, os moços e as moças vão 
à praça para encontrar os amigos e conversar com eles. As casas são antigas. Há 
casas modernas na parte nova da cidade. 
A vida aqui é muito calma. 
 
Complete com o vocabulário do texto. 
 

1. Ouro Preto fica no______________de Minas Gerais. 
2. A_____________da igreja é o__________________da cidade. 
3. Há dois__________________nesta cidade. 
4. Os moços e as______________vão à praça para__________com os amigos. 
5. À_____________, os moços vão ao bar para_____________com os amigos. 
6. Na______________da cidade as casas são_______________________. 
7. Gosto__________________vida____________________desta cidade. 

 
Descreva uma pequena cidade de seu país.Considere a cidade e os hábitos da 
população. 
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CORES 
 
 
 
 
        branco     preto     azul   vermelho       verde        roxo 
 
Diálogo:      
 

Vendedora: Boa tarde. O que a senhora deseja? 
Cliente:  Gostaria de ver uma blusa de lã, que combine com esta saia 
vermelha. 
Vendedora: Temos esta azul marinho, estampada. Ou então uma 
xadrezinha, branca e vermelha. 
Cliente: Esta lã é de boa qualidade? Não encolhe ao lavar? 
Vendedora: Não, minha senhora. O tecido é ótimo, importado. Não encolhe 
e pode ser lavada à máquina. 
Cliente  Muito bem. Vou levar esta xadrez. Quanto custa? 
Vendedora:  Sessenta e cinco reais. Vai pagar com cheque ou cartão? 
 
Diálogo: 
 
Marina:  Quero comprar um tênis novo. O meu já está gasto. 
Juliana:   Vamos dar um passeio no shopping center Iguatemi. Adoro olhar 
as vitrines. 
No shopping. 
Juliana: Olhe que graça aquele vestido preto com a gola amarela. E aquelas 
calças azuis, não são bonitas?  E o cinto prateado … 
Marina:  Gostei do vestido, mas não das calças. Prefiro a camisa verde e 
branca de mangas compridas. Mas vamos olhar um pouco mais…… Ah, 
aqui está à loja de calçados. E tem justamente o tênis que eu queria! 
Juliana:  Sim, mas olhe só o preço! Você não acha que está um pouco caro? 
Marina:  Infelizmente, tudo o que eu gosto é caro.  Mas é meu aniversário e 
eu ganhei um dinheirinho extra. Posso comprá-lo. Vamos entrar. 
 
 
 
 
 
        cinza          marrom                 amarelo         azul marinho             rosa
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COMO ME VISTO 
 
 
 
• O meu vestido é preto. E o seu? 
• Gosto de cores claras mas prefiro sapatos pretos. 
• Eu acho as roupas esportivas uma graça. E você? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roupas femininas 
 
1. vestido (de noite)   
2. chapéu    
3. luvas      
4. bolsa    
5. casaco comprido   
6. blusa      
7. écharpe    
8. mini saia      
9. cinto      
10. botas     
11. meia-calça   
12. soutien    
13. calcinha 
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Minha calça nova é cinza. E a sua, de que cor é? 
A minha é beije, e comprei também um terno marrom. 
Qual é a sua cor preferida? 
 
Roupas masculinas 

 
 
 1. paletó  
 2. calças     terno 
 3. colete  
 4. camisa   
 5. gravata 
 6. lapela  
 7. sapatos (de cadarço) 
 8. cuecas 
 9. camiseta 
 10. meias  
 
 
 
 
 

Pijama / Camisola   Mocassim 
Penhoar / Roupão   Sandálias 
Suspensórios    Botas 
Calça jeans    Chinelos 
Bermudas    Maiô / Biquíni 
Tamancos Calção de banho   
 
 
Seda – lã – algodão – tecido sintético – brim – couro, moleton.   

↔↔↔ 
As das bandeiras da comunidade de língua portughesa são?  
                                        Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, São                         

Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor Lest. 

 
Verde, amarelo e cor de anil são as cores do Brasil. 
Quais são as cores da bandeira de seu País? 

 
Responda: 

1. O que você usa quando vai trabalhar? 
2. O que você usa quando fica em casa no domingo? 
3. O que você usa quando vai a uma festa muito chique? 
4. O que você está usando agora? 
5. Você acha que há diferença entre o modo de vestir dos brasileiros e o das 

pessoas de seu país? 

 



 

 39   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Quem vai à feira? 
-  Dona Maria. 

-  Quando 
- Dona Maria vai à feira?    - Amanhã de manhã? 
- Vai.       - O que ela vai comprar? 
- Como?      - Ela vai comprar laranja. 
- De carro.      - Por quê?    
- Por quê?      - Porque ela gosta de laranja. 
- Porque ela não gosta de andar a pé.  
- Onde ela deixa o carro?    
- Na rua.      
       

PRONOMES INTERROGATIVOS 
 

Onde?  Como?  Por quê?   Quando?  
Quem?  O que?  Quanto?  Quantos (as)? 
 
INDICADORES DE TEMPO 
 
Ante ontem 
Ontem   Hoje   Amanhã 
Ontem cedo   Hoje cedo  Amanhã cedo 
Ontem de manhã  Hoje de manhã Amanhã de manhã 
Ontem à tarde  Hoje à tarde  Amanhã à tarde 
Ontem de tarde  Hoje de tarde Amanhã de tarde 
Ontem à noite  Hoje à noite  Amanhã à noite 
Ontem de noite  Hoje de noite Amanhã de noite 
       Depois de Amanhã 
Na semana passada Nesta semana Na próxima semana 
No mês passado  Neste mês  No próximo mês 
       No mês que vem 
No ano passado  Neste ano  No próximo ano 
       No ano que vem 
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     E X P A N S Ã O 

 
COMPLEMENTO DE DIÁLOGOS 
NO FOTÓGRAFO 
 
- Eu gostaria de um filme de 12 poses.    
- A cores ou branco e preto? 
- “Slides”, por favor. Quanto é? 
- Oito euros ( € 8,00 ) 
 
NO SALÃO DE BELEZA 

- Bom dia, gostaria de arrumar os cabelos. 
- Qual xampu a senhora prefere? 
- Xampu normal e condicionador. 
- A senhora prefere o secador manual ou touca? 
- Prefiro os cabelos lisos. 
- Então vamos secar com o secador manual. 
- Quanto devo? 
- Corte, massagem, escova e manicura --- são sessenta euros.” 
 
“ NA MERCEARIA” 
- Gostaria de quatro pãezinhos, 100 gramas de presunto e 100 de queijo. 
- Pois não. Mais alguma coisa?  
- Não obrigada. Quanto devo? 
- Cinco euros. 
 
“NA SAPATARIA” 
 
Vendedora:   Em que posso servi-la? 
Ana:     Gostaria de provar um par de  
sapatos pretos. 
Vendedora:   Que número a Sra. (senhora) calça? 
Ana:    Trinta e sete. 
Vendedora:   A Sra. quer com salto baixo ou 
alto? 
Ana:    Alto, elegantes. 
Vendedora:   A Sra. gosta destes? 
Ana:    Gosto sim;  quanto custam? 
Vendedora:   Oitenta e cinco euros. 
Ana:    Vou levá-los, obrigada.  
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ADVÉRBIO 

 
ONDE - AONDE 

 
 
Onde fica o hotel?                                       Eu sei aonde você quer ir. 
Onde estão as chaves de casa?                  Aonde está nos levando? 
 
O advérbio  onde  indica uma estada, uma permanência em um lugar. 
O advérbio aonde indica um movimento para um lugar. Emprega-se 
portanto com os verbos que nos dão uma idéia de movimento. Equivale a 
“para onde”. 
 
Para reforçar estes advérbios, na linguagem comum pode-se utilizar a 
fórmula “é que”  , que deverá preceder o verbo.  
 
Onde é que fica o hotel?                     Eu sei aonde é que você quer ir. 
Onde é que estão as chaves 
de casa?            Aonde é que está nos levando?  
 
 
A expressão “ONDE ESTÁ”  na linguagem comum pode ser substituída 
por  “CADÊ? ” 
 
Cadê o meu chapéu?  
 
Observação:  
Ir a algum lugar   Ir a … Onde?   Ir A + ONDE   
      Aonde você foi? 
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LEITURA SUPLEMENTAR 
 
 

  O PADEIRO 
         
 

Rubem Braga 
 
 
 
 
 

Tomo o meu café com pão 

dormido, que não é tão ruim 
assim. E enquanto tomo  café vou 
me lembrando de um homem  
modesto que conheci antigamen-
te. 

Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele  apertava a 
campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 
- Não é ninguém, é o padeiro! 
Interroguei-o uma vez: como tivera a idéia de gritar aquilo? “Então você não 
é ninguém?” 
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. 
Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido 
por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir a pessoa que o atendera 
dizer para dentro: “Não é ninguém não senhora, é o padeiro”. Assim ficara 
sabendo que não era ninguém… 
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. 
 
Compreensão do texto: 

 
Ponha em ordem as seguintes passagens do texto: 

 
(  ) O padeiro abriu um largo sorriso. 
(  ) O narrador quis saber a origem da expressão. 
(  ) O narrador toma café com pão dormido. 
(  ) Ele deixava o pão à porta do apartamento. 
(  ) “Então você não é ninguém?” 
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  MÚSICA 
 
GAROTA DE IPANEMA   (Vinícius de Moraes e Tom Jobim) 
 
 
 
Olha que coisa mais linda 
Mais cheia de graça 
É ela menina que vem e que passa 
No doce balanço a caminho do mar 
 
Moça do corpo dourado 
Do sol de Ipanema 
O seu balançado 
É mais que um poema 
É a coisa mais linda que eu já vi passar 
 
Ah, como estou tão sozinho 
Ah, como tudo é tão triste 
Ah, a beleza que existe 
A beleza que não é só minha 
Ih! também passa sozinha 
 
Ah, se ela soubesse que quando ela passa 
O mundo sorri se enche de graça 
E fica mais lindo por causa do amor! 
 
 

CAIPIRINHA: JÁ FOI REMÉDIO   
 
Nossa brasileiríssima caipirinha é conhecida no mundo inteiro.  
Ela nasceu da medicina caseira, da tradicional infusão de limão 
e alho contra gripes e resfriados. 
Um dia, alguém adicionou cachaça e criou a bebida, cujo nome homenageia 
as moradoras do interior de São Paulo, criadoras da primitiva beberagem.  
Desde setembro de 1995, ela faz parte da lista oficial de coquetéis da 
Associação Internacional de Barmen (IBA), com 50 países associados. A 
caipirinha é o primeiro coquetel brasileiro da lista e o mais novo a entrar. 
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ATIVIDADES 
 
 
REMÉDIOS CASEIROS 
 
 
Dona Rosemira gostava de fazer e receitar remédios  
caseiros. 
- O que é bom para o enjôo de estômago, tia Rose? 
- O que é que se toma para insônia, Dona Rosemira? 
- Para o quê? 
- Falta de sono. 
- Chá de alface com mel, limão e dois pingos de cachaça. 
Os netos de Dona Rosemira, quando se machucavam, exigiam uma 
aplicação “da vó”. Era uma pomada escura e muito perfumada que Dona 
Rosemira guardava no armário do seu quarto em pequenos potes redondos. 
Tão boa de cheirar que as crianças às vezes fingiam de doentes só para 
usar a pomadinha. 
Mas não bastava usar os remédios que Dona Rosemira receitava. Era 
preciso seguir o ritual. 
- Para tirar verruga, use um algodão com o suco de uma batata. Mas enterre 
a batata no fundo do quintal. Se a pessoa enxergar a batata, a verruga fica 
maior. 
Um dia Dona Rosemira  surpreendeu  o filho  médico  mexendo  no 
armário do seu quarto. Estava atrás de um dos seus potezinhos redondos. 
Ele ficou muito sem jeito. 
- Só por curiosidade, vou experimentar a sua pomadinha em um dos meus 
clientes. Afinal, mal não pode fazer… 
- Vai usar hoje mesmo? 
- Vou, por quê? 
- Hoje não pode. É lua nova. 
A pomada não funciona. 
E o médico irritado: 
- Ora, mamãe! 
Mas deixou para usar no quarto 
crescente. Conforme instruções de 
Dona Rosemira. 
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O CORPO HUMANO 
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OS DEDOS DA MÃO 

Polegar                  Cantiga das crianças: 
Indicador      Dedo minguinho; seu  
Médio      vizinho; pai de todos; 
Anular       fura-bolos; mata-piolhos. 
Minguinho 
 
No Médico: 
 
Paciente: Doutor, não me sinto bem. 
Médico:   Vou examiná-lo já. Onde sente dores? 
Paciente: Sinto dores de cabeça e tenho um mal-estar geral. Sinto cãibras 
nos dedos. 
Médico:   (visitando) Respire fundo. Agora tussa… Arregace a manga, por 
favor, vou medir sua pressão. O senhor não me parece mal. Andou 
comendo algo estranho nos últimos dias? 
Paciente: Bem, doutor… eu estou de férias no Brasil e acho que exagerei 
um pouco com caipirinhas e feijoadas…, além de tomar muito sol. 
Médico: Então o senhor mesmo achou seu remédio! Trate de se afastar das 
bebidas alcoólicas e das comidas muito temperadas por alguns dias. 
 
Expressões 
 
Ser alérgico a …     Se tiver dores 
Ter pressão alta/ baixa    Sarampo 
Há quanto tempo sente dor?   Caxumba 
Pode dar-me uma receita para isso?  Fazer uma radiografia 
Tome ….. colheres de chá.   Pode chamar um médico? 
Tome um comprimido a cada ….. horas Onde é o consultório mais 

próximo? 
Antes e/ou depois das refeições Qual o horário de consulta? 



 

 

 

47   

NO POSTO DE GASOLINA 
Empregado:  Bom dia. Quanto vai? 
Cliente: Pode completar. 
Empregado: Posso dar uma olhadinha na 
frente? 
Cliente:  É, pode olhar. A água da 
bate-ria também, por favor. 
Empregado:  Pois não. Ô dona, tá faltando 
um litro de óleo, e além disso esse óleo tá 
meio sujo. 
Cliente:  Então, é melhor trocar. 
Empregado:  Que óleo a senhora usa? 
Cliente:  Qualquer um, tanto faz. 
Empregado:  Tá bom. Enquanto isso a 
senhora pode tomar um cafezinho no bar. 
 
[Vinte minutos depois…] 
 
Cliente:  Já acabou? 
Empregado:  Estou quase acabando. Só 
mais um minutinho, dona. 
Cliente:  Puxa! Que demora! 
 
[Cinco minutos depois] 
 
Empregado:  Já está pronto, dona. 
Cliente:  Quanto é? 

Empregado:  Deixa eu ver…… de  
gasolina, mais ….. de óleo, dá…. 
Cliente:  Tá bem. O Senhor 
podia calibrar os pneus? Acho que 
tem um meio murcho. 
Empregado: Quanto põe? 
Cliente: 24 na frente e 26 a-
trás. O carro está carregado. 
Empregado:  Pronto, dona. Está 
tudo em ordem. 
Cliente: Posso pagar com 
cheque? 
Empregado: Pode. 
Cliente: Olha aqui o cheque. 
E olha aqui para o senhor. 
Empregado: Obrigado. Pera aí. 
Vou dar uma limpadinha no pára-
brisa pra senhora. Está muito sujo. 
Cliente: Está bem, mas 
rápido, moço! 
  Estou com pressa. 
Vou viajar. 
Empregado: Pronto. Até logo e 
boa viagem. 
Cliente: Obrigada. Até logo.

 



                                                                                                                        

COMPLEMENTO DE DIÁLOGOS 
 
 
 
 
No Restaurante:                                                  

       
 
José: _ Você está com presa? 
Luís: _ Não. Por quê? 
José: _ Porque quero almoçar agora. Estou com fome 
Luís: _ Eu também 
José: _ Há um bom restaurante aqui perto. 
Luís: _ Boa ideia! Como vamos até lá? 
José: _ A pé, é claro! 
Luís: _ Quanta gente! Onde vamos sentar? 
José: _ Há uma mesa livre ali no canto. 
José: _ O que você vai pedir? 
Luís: _ Talvez uma salada de legumes e depois carne com batatas. E você? 
José: _ A mesma coisa. Vou tomar também uma cerveja. Estou com sede. 
Luís: _ Já podemos pedir a sobremesa.Que tal um sorvete? Hoje está quente. 
José: _ Agora o cafezinho. 
Luís: _ Garçom, a conta, por favor. Este restaurante não é caro. 
Garçom: _ Desculpe, senhor, mas a gorjeta não está incluída. 
Luís: _ Ah, é mesmo. 
José: _ O troco está certo? Então podemos ir. 
 
                             
 
 
 
 
Numa Lanchonete 

- Estou muito cansado.                                                
Vamos entrar naquela lanchonete. 
Vou pedir um suco. E você? 
 
 
Continue a conversação na lanchonete... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

49   

 
1._ Que dia é hoje? ___Hoje, é__________, dia__________de________de_________ 

Agora é_____________________(dia da semana/dia do mês/mês/ano/estação do ano) 

2._Em que dia você nasceu? ___Eu nasci no dia____________________________ 

3.Quando é o Natal?____________________________________________________ 

4.Quando vamos ter um feriado?___________________________________________ 

5.Qual é o maior feriado do seu país?_______________________________________ 

6.Quando vão começar suas férias?________________________________________ 

Observe a data e responda. 

2_Que dia é hoje? 

6ª f., 3 de novembro: Hoje, é sexta-feira, dia três de novembro. 

2ª f., 15 de janeiro_________________________________________________ 

Sábado,1° de abril_________________________________ ________________ 

4ª f., 2 de julho____________________________________________________ 

3ª f., 19 de julho___________________________________________________ 

5ª f., 23 de novembro_______________________________________________ 

Domingo, 25 de fevereiro____________________________________________ 

3 - Qual é o contrário? 
Bom: Bonito: 
Último: Dar: 
Doce: Ficar: 
Atrasado: Abrir: 
Contente: Perder: 
Gelado: Comprar: 
Grande: Dentro: 
Novo: Em cima: 
Baixo: Na frente: 
Melhor: Saída: 
Barato: Ordem: 
Limpo: Férias: 
Barulhento: Dia: 
Escuro: Inverno: 
Difícil: Tarde: 
Antes: Tristeza: 
Mais: Frio: 
Devagar: Sensível: 
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4) Um representante do PROCON ( Procuradoria  de Proteção e Defesa do Consumidor), está 
alertando os consumidores e lhes fazendo recomendações importantes. Complete as declarações 
prestadas ao repóter, usando as palavras abaixo, fazendo as mudanças necessárias. 
 

Adquirir – contrato- cópia- empréstimo- juros- oferta- operação- produto- providência 
 
“Não se deixe levar por (1)______________publicitárias. Procure obter todo tipo de informação 
sobre o (2)______________real, os juros, o custo total do crédito e se realmente vale a pena 
(3)___________aquele (4)______________. Leia sempre as letras minúsculas das apólices e dos 
(5)_______________em geral. Nunca assine logo que não possa entender. Compare os 
(6)________________e as comissões aplicadas pelos diferentes bancos, antes de comprar. Para sua 
segurança exija sempre uma (7)_______________do contrato. Reclame sem a menor vacilação 
diante de qualquer anomalia ou irregularidade detectada nas (8)______________com uma empresa 
e, se não for atendido, denuncie o ocorrido a uma associação de consumidores, que tomará as 
(9)_____________ necessárias”. 
 
5) NO BANCO – Complete o diálogo a seguir com as palavras abaixo, fazendo as mudanças e 
acréscimos necessários. 
Aplicação - caixa automático - cartão de crédito - cofre- conta corrente - débito automático - 
depósito – poupança – guichê – investimento – juros – moedas – pagamentos – retiradas - 
talão de cheque. 

 

 
 

1. A: Quero fazer uma (1)_________________ 
B: O Sr. Tem (2)_______________neste banco?                        
A: Não nesta agência. 
B: Sem problema. Que tipo de (3)__________________? 
A: Fundo de renda fixa pré-fixado. 
B: Poupar é muito bom! Quando recebo, sempre que possível, tento guradar pelo menos uma 
parte do salário na (4)_______________. 

2. Pagarei só no mês que vem o que comprei com (5)_______________________. 
3. Não gosto de fazer empréstimos, pois os (6)____________são altissimos. 
4. Ontem, minha irmã fez tantas compras, que acabou seu (7)________________. 
5. Como hoje é domingo, vou sacar dinheiro em um (8)_____________________. 
6. Eu estava sem cartão do banco; por isso fui ao (9)___________e me dirigi a um funcionário 

para fazer meus (10)_____________________. 
7. Você prefere(11)____________ou notas? 
8. Senhores clientes: o (12)___________desta agência é dotado de sistema eletrônico de 

segurança. Para (13)____________de grandes valores, comunique-se previamente com o 
gerente. Gratos. 

9. Nossos clientes contam, a partir de agora, com um sistema de programação eletrônica para o 
(14)____________________de suas contas, além do (15)_____________ em conta 
corrente. 
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AO TELEFONE : INTRODUÇÃO AOS NÚMEROS 

(Triim… Triim)               (Trim… Trim)   (Trim… Trim) 
- Alô                - Alô    - Alô 
- De onde falam?                        - De onde falam?  - De onde falam? 
-282-9354 (dois oito               - 881-7016 (oito oito  - 554-0071 (cinco  
dois, nove três, cinco quatro)      (um, sete zero, um meia). (cinco quatro, zero 
- Desculpe. Foi engano.             - O seu José está?             zero sete um). 
- Não tem importância.             - Está. Um momento                    - O Dr.  Mauro está?       
                             por favor.                                   - Quem gostaria de falar 
                                                                   com ele?  
                                                                                            - É do hospital  
                                                                                            - Um minuto,  por  favor. 
                                                
                     
  

 
 
 
 
(Trim… Trim)    (Trim…)                (Trim… Trim) 
- Colégio Progresso, boa - Pode deixar que eu                - Alô? 
tarde.    atendo.                 - De onde  falam?           
- Boa tarde. Eu queria  (Trim…)                - 282-9368. 
falar com a Marina, por   - Alo?                 - O Paulo está? 
favor.    - Pedro? Aqui é o…               - É ele mesmo. 
- Ela não pode atender  -( Plic)                 - Oi, Paulo. Tudo  
agora, ela está dando   - Ih! A linha (ligação)               bem? Aqui é o  
aula. Quer deixar recado? caiu.                 Renato. 
- Não, obrigado. Eu                    - Oi, Renato. Tudo 
telefono mais tarde. Até                   bem? 
logo.                     - Tudo bem. Paulo,  
- Até logo.                    eu queria o endereço. 
        daquele restaurante… 
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Que horas são? 
 
É meio dia.   É uma hora.  É uma e meia 
São doze horas.  São treze horas. São treze horas  

e trinta minutos. 
     
               
 

São sete horas da noite.  
São dezenove horas. 

 
 
 
É uma e quarenta e cinco.     
São treze horas e três quartos 
Falta um quarto para as duas  . 
Faltam quinze minutos para as duas.  
 
    

São oito horas e vinte minutos.    
Faltam dez minutos para as oito e meia. 
São vinte horas e vinte minutos passados. 

  
 
 
 
 

NÚMEROS CARDEAIS 
 

1 um, uma   8 oito    15 quinze 
2 dois, duas   9 nove    16 dezesseis 
3 três    10 dez    17 dezessete 
4 quatro   11 onze   18 dezoito 
5 cinco    12 doze   19 dezenove 
6 seis    13 treze   20 vinte 
7 sete    14 quatorze – catorze  21 vinte e um… 
 
30 trinta 40 quarenta  50 cinquenta   60 sessenta 
70 setenta  80 oitenta       90 noventa     100 cem       101  cento e um 
 
200 duzentos  300 trezentos   400 quatrocentos      500 quinhentos 
600 seiscentos  700 setecentos   800 oitocentos                900 novecentos 
1000 mil  1000 000 milhão    1000 000 000 bilhão   
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OBS. 
Meia 
 
1. substantivo (peça do vestuário)ou um tipo de tecido: 
     Meia  de seda - Um par de meias - Camisa de  meia. 
2.  forma reduzida de meia-entrada:  
     Os estudantes pagam meia. 
3.  numeral, designando o número “6” (para evitar confusão com a pronúncia 
de “3” ) 
     O telefone de Marina é dois-meia-dois-quatro-cinco-meia-meia. 
4.  feminino do adjetivo ou do numeral meio : 
     Ela comeu meia maçã.. 
     Deu uma olhada meia torta. 
5.  quando empregado como advérbio, usa-se o masculino meio: 
     Sandra estava meio perdida. 
     Estavam meio cansadas. 
 
Os números ordinais 
 
primeiro (a)     segundo (a) 
terceiro (a)     quarto (a) 
quinto (a)    sexto (a) 
sétimo (a)     oitavo (a) 
nono (a)     décimo (a) 
decimo primeiro    décimo segundo 
 
vigésimo     trigésimo 
quadragésimo    quinquagésimo 
sexagésimo     septuagésimo 
octogésimo     nonagésimo 
centésimo     milésimo 
milionésimo 
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BRINCANDO COM NÚMEROS 
 
 
Escreva por extenso: 
 
    

 
 
 
 
            2___________________________________ 

               8___________________________________ 
             12___________________________________ 
             16___________________________________ 
             19___________________________________ 
             20___________________________________ 
             27___________________________________ 
             56___________________________________ 
             69___________________________________ 
             81___________________________________ 
           114___________________________________ 
           500 ___________________________________ 

  573 ___________________________________ 
  600 ___________________________________ 
  798___________________________________ 
  800___________________________________ 
  811___________________________________ 
  913___________________________________ 
1980 __________________________________ 
2217 __________________________________ 
5318 __________________________________ 
8111 __________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Um, dois, feijão 
com arroz. 

Três, quatro, 
feijão no prato. 

Cinco, seis, 
bolo inglês. 

Sete ,oito, comeu 
biscoito. 

Nove, dez, comeu 
pastéis. 
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POSSESSIVOS 
 
pessoa gramatical     pronomes pessoais       possessivos 
 
primeira singular  eu   meu, minha, meus, minhas 
segunda singular  tu   teu, tua, teus, tuas 
terceira singular   ele, ela, você   seu, sua, seus, suas 
primeira plural   nós   nosso, nossa, nossos, nossas 
(segunda plural  vós       vosso, vossa, vossos, vossas) 
terceira plural    eles, elas, vocês  seu, sua, seus, suas 

 
USO 
Os possessivos devem ser empregados de acordo com a pessoa gramatical; se tratarmos 
alguém por tu, devemos empregar teu; se tratarmos a pessoa por vós, devemos empregar 
vosso. 
OBS. No Brasil quase nunca tratamos por tu a pessoa com quem falamos; sempre usamos 
um pronome de tratamento: você, senhor, vossa senhoria (V.Sa.), vossa excelência (V.Ex.a.). 
Todos estes tratamentos são considerados de terceira pessoa gramatical; isto significa que 
deveremos usar os possessivos correspondentes à terceira pessoa (seu e flexões). 
 
Ex.:   Não deves (tu) brigar com teu irmão. 
         Salvai vossa Pátria! 
         Vossa senhoria, sua carruagem a espera. 
Em alguns casos, o emprego de seu pode trazer ambiguidade à expressão. 
          Ex.:     Saí com Marina no seu carro.  (O carro é de Marina ou do interlocutor?) 
Neste caso, podemos empregar a variação pronominal  dele. 
           Ex.:    Saí com Marina no carro dela.  (O carro é de Marina) 
 
Exercícios 
1) De quem é esta revista? É (eu) ……………….. 
2) Vocês pegaram …………………. casacos? 
3) Alguém viu (nós) ………………… discos? 
4) Os professores de Paulo são mais severos que os (tu) …………… 
5) Minha mãe e a (ela) ………………….. são irmãs. 
6) Pai, posso pegar (você) ………………. carro? 
7) Nós nos lembramos sempre de ………………… amigos. 
8) Os senhores querem já …………………. café? 
9) Marta e Júlio já pegaram (das senhoras) ………………….. malas. 
10) Álvaro, como é o nome de …………….. filha? 
 

 

 

- Onde estão eles? 
- Roberto, onde está seu irmão? 
- Está na praça com os amigos dele. 
- E sua irmã? 
- Está na lanchonete com os amigos dela. Por 
quê? 
- Preciso falar com eles 
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Complete com meu, minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos, nossas: 
1. Quero conversar com __________________ professor de português. 
2. Queremos conversar com ________________ professor de inglês. 
3. Vamos sair com ____________ filhos. 
4. Gostamos de sair com ______________ amigos. 
5. Ontem falamos com ____________ filha por telefone. 
6. Moro neste bairro com ______________ família. Gosto do _________ bairro. 
7. Estou falando com _____________ mulher. 
8. Vou guardar ________________ documentos  no cofre. 
9. Venha comigo! Quero mostrar _____________ apartamento. 
10. _____________ amigas querem falar comigo. 
 

Complete com seu, sua, seus, suas: 
1. Maria, onde esta __________________ irmão? 
2. Helena, onde fica _________________ casa? 
3. Você vai sair com ___________________ marido? 
4. Onde você comprou ________________ livro? 
5. Onde você comprou __________________ livros? 
6. André, quero conhecer _______________ irmã. 
7. André, quero conhecer _________________ irmãs. 
8. Maria e André, onde fica ________________ casa? 
9. Vocês venderam  ________________ carro? 
10. Vocês mostraram ________________documentos? 
 

Complete com dele, dela, deles, delas: 
1. (ela) Onde estão os óculos _________________? 
2. (ela) O apartamento _______________ é confortável. 
3. (ele) Não gosto da cidade ________________. 
4. (ele) Você conhece os irmãos _________________? 
5. (ele/ela) A família ___________é grande. A família ____________ também é. 
6. (elas) O pai ______________ é alemão. 
7. ( eles/ela) A mãe _____ não está aqui. Ela está na Europa com a amiga ______. 
8. (eles/elas) O escritório_______ é no centro. O escritório ______ é no subúrbio. 
9. (ela/ele) Os irmãos _________ trabalham aqui. Os irmãos __________ também. 
10. (ela/ele) Você quer o livro _____________ ou o livro_______________ ? 
 

Complete com os pronomes possessivos: 
Queridos filhos! 
Hoje(1)___________pai e eu fomos passear cedo e encontramos diversas pessoas conhecidas. 
Manuela, encontramos o (2)________colega de natação, o Carlos. Encontramos também o colega de 
ginástica do (3)________irmão. Estavam todos bem e mandaram abraços para todos vocês. 
(4)________férias estão ótimas e estamos nos divertindo muito. Estamos com muitas saudades de 
vocês! 
Um abraço carinhoso de (5)_________pais e até breve! 
Mamãe 
 

Complete com os pronomes possessivos: 
a) Recebi um e-mail da _____________prima 
b) Estes são os ____________livros 
c) Onde está a _____________carteira 
d) Maria, esta é a____________mãe 
e)____________bolsa é muito bonita 
f)_____________filhos são muito inteligentes. 
g)____________carro é novo? 

 



 

 

 

57   

 
 
eitura: Introdução ao Passado = Pretérito Perfeito Indicativo 
           
 

O gato e a barata 
 
A baratinha velha subiu pelo pé do copo que, ainda com um pouco de vinho, 
tinha sido largado a um canto da cozinha, desceu pela parte de dentro e 
começou a lambiscar o vinho. Dada a pequena distância que nas baratas vai da 
boca ao cérebro, o álcool lhe subiu logo. Bêbada, a baratinha caiu dentro do 
copo. Debateu-se, bebeu mais vinho, ficou mais tonta, debateu-se mais, bebeu 
mais, tonteou mais e já quase morria quando deparou com o carão do gato 
doméstico que sorria de sua aflição do alto do copo. 
- Gatinho, meu gatinho, pediu ela - me salva, me salva. Me salva que assim 
que eu sair daqui eu deixo você me engolir interinha, como você gosta. 
Me salva. 
- Você deixa mesmo eu engolir você? - disse o gato. 
- Me saaalva! - implorou a baratinha. Eu prometo. 
O gato, então, virou o copo com uma pata, o líquido escorreu e com ele a 
baratinha que assim que se viu no chão, saiu correndo para o buraco mais 
perto, onde caiu na gargalhada. 
- Que é isso? - perguntou o gato. Você não vai sair daí e cumprir sua 
promessa? Você disse que deixaria eu comer você inteirinha. 
- Ah, ah, ah, - riu então a barata, sem poder se conter. E você é tão imbecil a 
ponto de acreditar na promessa de uma barata velha e bêbada? 
 
     Millor Fernandes. Fábulas Fabulosas 

 

L 
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VERBO 

 
Pretérito Perfeito 

 
Emprega-se o pretérito perfeito do indicativo para referir um fato já ocorrido, 
concluído: “Estudei a noite inteira”. Usa-se a forma composta para indicar 
uma ação que se prolonga até o momento presente: “Tenho estudado todas as 
noites”. 
 
Eu   cantei    Eu   tenho cantado 
Tu   cantaste   Tu  tens cantado 
Ele      Ele  
Ela   cantou            Ela  tem cantado 
Você      Você    
Nós   cantamos   Nós   temos cantado 
Eles      Eles 
Elas   cantaram   Elas  têm cantado 
Vocês      Vocês 
 
vendi/vendeste/vendeu/vendemos/venderam 
parti/partiste/partiu/partimos/partiram 

 
Principais  formas  irregulares  no  Pretérito  Perfeito: 
 

• ar DAR = dei,  deste,  deu,  demos, deram 

   ESTAR = estive,  estiveste,  esteve,  estivemos,  estiveram 

• er TER = tive,  tiveste,  teve,  tivemos,  tiveram 

   DIZER = disse,  disseste,  disse,  dissemos,  disseram 

   SABER = soube,  soubeste,  soube,  soubemos,  souberam 

   TRAZER = trouxe,  trouxeste,  trouxe,  trouxemos,  trouxeram 

   FAZER = fiz,  fizeste,  fez,  fizemos,  fizeram 

   QUERER = quis,  quiseste,  quis,  quisemos,  quiseram 

   VER = vi,  viste,  viu,  vimos,  viram 

   PODER = pude,  pudeste,  pôde,  pudemos,  puderam 

  PÔR = pus,  puseste,  pôs,  pusemos,  puseram 

  SER = fui,  foste,  foi,  fomos,  foram 

  IR = fui,  foste,  foi,  fomos,  foram 

• ir  VIR  = vim,  vieste,  veio,  viemos,  vieram 
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– Complete: 
1. Hoje  nós  estudamos  português,  ontem..................(estudar) espanhol. 

2. Na  semana  passada  Maria.........(ir)  ao  teatro  e  não......……(gostar). 

3. Vocês..............(trazer) os  livros  que  o  professor....…………..(pedir) ? 

4. Eles....................(vir)  de  comboio  ou  de  carro ? 

5. Quem (dar) ……………….. Os prêmios aos alunos? 

6. Vocês (ir) ………………….. àquele jantar ontem? 

7. O menino (trazer) ………………… a encomenda. 

8. Quem (ser) ……………….. que quebrou o vaso? 

9. Eles (fazer) …………………….. as malas. 

10.Mamãe e papai me (trazer) …………………. um belo presente. 

11.Danilo (ver) …………………… os novos livros. 

12.Nós (encontrar) ……………………….. os vizinhos de Marlene. 

13.Os senhores (pegar) ……………………. o trem das onze? 

14.Você (estar) …………………. muito doente. 

15.Eu (entregar) ………………….. todo o dinheiro à minha mãe. 

16.Vocês (escrever) ……………………. uma carta muito sentida. 

17.O senhor (fazer) ………………….. boa viagem? 

18.Alguém (saber) ……………………. o que aconteceu ontem? 

19.O gato (subir) …………………… na árvore. 

20.Nós (vender) ………………….. nossa casa. 

21.Ontem (querer-eles) …………………… ir ao cinema. 

22.Paulinho, você (estar) ………………… na casa dos seus avós? 

23.Professora, ontem (estar-eu) …...........…doente e não (poder) ...…....... estudar a lição. 

24.Quem (pôr) ………………. o sapato em cima da mesa? 

25.Eles (trazer) ………………….. da Itália muitas coisas bonitas. 

 

Pretérito perfeito do indicativo 
Complete: 
Ontem, o avião do Carlos ......................... (chegar) no aeroporto, mas como não 
...................(ver) os seus pais, ......................... (decidir) ligar para casa. Ninguém 
........................... (atender). No entanto, não .......................... (ter) que esperar muito. Eles 
.............................(chegar) cinco minutos depois e quando ................................. (ver) o seu 
filho ........................ (ficar) felizes, pois ..............................(poder) abraçá-lo imediatamente. 
Depois, Carlos .................... (entregar) as lembranças que ........................... (comprar) em 
Portugal. Ele .............................. (fazer) muitos amigos lá. O Carlos ............................ (ir) 
fazer um curso de engenharia, mas também ............................... (ter) tempo de fazer  alguns 
passeios. Ele ..................... (querer) visitar Coimbra, mas não ................................ (poder). 
Com uns colegas também ................................... (estar) nas praias do Algarve. 
Ele .............................. (pôr) muitas expectativas nessa viagem. ................................(vir) 
carregado de novas experiências. ................................(ser), para ele, uma viagem única e 
inesquecível.  
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Complete: 
Há quinze dias eu (vir) ..................... a Buenos Aires visitar minha família. 
Sexta-feira passada, (ir) .................... preparar camarões com pimenta verde à casa de minha 
tia Marlene. 
(limpar)..........................os camarões, (fazer) ..........................um corte  lon-gitudinal nas 
costas para retirar o intestino e (salgar) ................,   (colocar)  .................. os tomates em 
uma panelinha com água,  eles (ferver) ............... durante três  minutos e assim  (poder) 
..................... retirar a pele  facilmen-te. (ter) ..................... que cortar ao meio para retirar as 
sementes. (pôr) ..................... na frigideira óleo, meia cebola picada e um dente de alho pi-
cado fino que (refogar) ................... rapidamente. (acrescentar) ................. os camarões, 
(adicionar) .................. um cálice de vinho branco e duas co-lherzinhas de pimenta verde. 
(acrescentar) ..................... quatro  tomates  e salsinha picada. Esse prato (ficar) 
....................... pronto em uma hora. 
Minha tia (ver) .................... tudo aquilo espantada. Na verdade, eu (ficar) ......................., 
naquele momento, com um pouco de medo, mas a  expe-riência (ser) ................. 
interessante.  
 

 Complete com os verbos ir ou poder: 

1. Você__________ir ao cinema hoje? 

Não, não_________. Vou estudar. 

2. Eles_________ir ao teatro hoje? 

Não,______________________. Eles___________trabalhar. 

3. Vocês______________ir à biblioteca ao meio-dia? 

Não,_________________________almoçar 

4. Ela____________falar com o diretor hoje à tarde? 

Não, ela só_________________falar com ele amanhã. 

5. Ele____________viajar amanhã de manhã? 

Não, ele não__________. Ele____________à reunião. 

 

Complete com os verbos irregulares ir e ter: 

1. Às 8 horas eles__________reunião. 

2. Às 9 horas ele___________ ao dentista. 

3. Às 5 horas ela____________aula de ginástica. 

4. Às 3 horas elas___________ao banco. 

5. Ao meio-dia nós não____________tempo para almoçar. 

6. Amanhã de manhã nós_________viajar. 

7. Amanhã de tarde vocês___________ao dentista. 

8. Hoje de tarde eles_____________muito trabalho 
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Complete com o pretérito perfeito dos verbos: vender, convidar, bater, abrir. 

1. Por que Fernando viajou de trem? 

Porque__________o carro. 

2. Por que é que ela pegou o ônibus? 

Porque____________o carro. 

3. Por que você passou as férias na praia? 

Porque meus amigos me______________ 

4. Por que precisamos esperar aqui? 

Porque as lojas ainda não_______________________ 

 

Pretérito Perfeito: ter, estar, fazer, querer, poder. 

1. (querer) Ontem eu não __________falar com ele. E você? Você___________? 

2.   (fazer) Ontem eu não________meu trabalho. E você? Você_________? 

3.   (ter) Nós não_________muito serviço ontem. E vocês? Vocês____________? 

5. (estar) No ano passado, eles____________na Bahia. E você?Você_________? 

6. (poder) Ontem eu não__________levar as crianças à escola. E você? 

Você____________? 

 

Responda afirmativamente usando o verbo: 

1. Ele comprou os livros? 
2. Eles desceram as escadas? 
3. O motorista bateu o carro? 
4. Você morou em Paris? 
5. Você prefere andar? 
6. Vocês querem ir ao cinema? 
7. Você lê os jornais de manhã? 
8. Você leu a notícia? 
9. Vocês leem à noite? 
10. A gente vai ao cinema? 
 
Responda negativamente  usando o verbo: 
1. Vocês trouxeram as informações? 
2. Você já disse o que quer? 
3. Você já deu a gorjeta? 
4. Ele fez a mala? 
5. Eles já fizeram as compras? 
6. Você já deu o notícia para eles? 
7. Você já fez o jantar? 
8. Você escreve sempre pra eles? 
9. Ele assiste televisão todo dia? 
10. Você dirige sempre? 
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Continue a história do fim de semana de Carla. 

Sábado 3 de outubro. Durmo até às 8. Lá pelas 9 vou ao mercado do usado em Porta Palazzo 
e procuro alguma coisa para presentear Clarice; espero de encontrar algum par de  brincos  
anti-antigos, pois sei que ela gosta muito desse tipo de bijouteria. Mais ou menos às 10 devo 
passar no mercado para comprar queijo e  fruta.... 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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     MÚSICA 
A  banda Letra  e  música  de  Chico  Buarque      
         
Estava  à  toa na vida     
O meu amor me  chamou       
Pra  ver  a  banda  passar   
Cantando  coisas  de  amor. 
 
A  minha  gente  sofrida 
Despediu-se  da  dor 
Pra  ver  a  banda  passar 
Cantando  coisas  de  amor 
 

 
O  homem  sério  que  contava  dinheiro,  parou                                      
O  faroleiro  que  contava  vantagem,  parou 
A  namorada  que  contava  as  estrelas,  parou 
Pra  ver,  ouvir  e  dar  passagem 
 
A  moça  triste  que  vivia  calada  sorriu 
A  rosa  triste  que  vivia  fechada  se  abriu 
E  a  meninada  toda  se  assanhou 
Pra  ver  a  banda  passar 
Cantando  coisas  de  amor. 
 
Estava  à  toa na vida  
O meu amor me  chamou  
Pra  ver  a  banda  passar   
Cantando  coisas  de  amor. 
 
A  minha  gente  sofrida   
Despediu-se  da  dor 
Pra  ver  a  banda  passar 
Cantando  coisas  de  amor 
 
O  velho  fraco  se  esqueceu  do  cansaço  e  pensou 
Que  ainda  era  moço  pra  sair  no  terraço  e  dançou 
A  moça  feia  debruçou  na  janela 
Pensando  que  a  banda  tocava  pra  ela 
 
A  marcha  alegre  se  espalhou  na  avenida  e  insistiu 
A  lua  cheia  que  vivia  escondida  surgiu 
Minha  cidade  toda  se  enfeitou 
Pra  ver  a  banda  passar 
Cantando  coisas  de  amor 
 
Mas  para  meu  desencanto  
O  que  era  doce  acabou  
Tudo  tomou  seu  lugar  
Depois que a banda passou  
 
E cada qual no seu canto 
Em cada canto uma dor 
Depois da banda passar 
Cantando coisas de amor. 
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EITURA 
 

                 O Alquimista  
 
 
 
Mais dois meses se passaram, e a estante trouxe muitos fregueses à loja dos cristais. O rapaz 
calculou que, se trabalhasse mais seis meses, poderia voltar à Espanha e comprar sessenta 
ovelhas, e mais sessenta ovelhas. Em menos de um ano ele teria duplicado seu rebanho, e ia 
poder negociar com os árabes, porque já conseguia falar aquela língua estranha. Depois 
daquela manhã no mercado, ele não havia mais utilizado o Urim e o Tumim, porque o Egito 
passou a ser apenas um sonho tão distante para ele como era a cidade de Meca para o 
Mercador. Entretanto, o rapaz agora estava contente com seu trabalho, e pensava a todo 
momento no dia em que iria desembarcar em Tarifa como um vencedor. 
“Lembre-se de saber sempre o que quer”. havia falado o velho rei. O rapaz sabia, e estava 
trabalhando para isto. Talvez seu tesouro tivesse sido chegar àquela terra estranha, encontrar 
um assaltante, e dobrar o número de seu rebanho sem ter gasto um centavo sequer. 
Estava orgulhoso de si mesmo. Havia aprendido coisas importante, como o comércio de 
cristais, linguagem sem palavras, e os sinais. Uma tarde viu um homem no alto da ladeira, 
reclamando que era impossível encontrar um lugar decente para beber alguma coisa depois 
de toda a subida. O rapaz já conhecia a linguagem dos sinais, e chamou o velho para 
conversar. 
- Vamos vender chá para as pessoas que sobem a ladeira - disse ele. 
- Muitas pessoas vendem chá por aqui - respondeu o Mercador. 
- Podemos vender chá em vasos de cristal. Assim as pessoas vão gostar do chá, e vão querer 
comprar os cristais. Porque o que mais seduz os homens é a beleza. 
O Mercador olhou o rapaz durante algum tempo. Não respondeu nada. Mas aquela tarde, 
depois de fazer suas orações e fechar a loja, sentou-se na calçada com ele e convidou-o a 
fumar narguilé - aquele estranho cachimbo que os árabes usavam. 
- O que você está procurando? - perguntou o velho Mercador de Cristais. 
- Já lhe disse. Preciso comprar de volta as ovelhas. E para isto é necessário dinheiro. 
O velho colocou algumas brasas novas no narguilé, e deu uma longa tragada. 
 - Há trinta anos tenho esta loja. Conheço o bom e o mau cristal, e conheço todos os detalhes 
do seu funcionamento. Estou acostumado com seu tamanho e seu movimento. Se você 
colocar chá em cristais, a loja irá crescer. Então eu vou ter que mudar minha maneira de 
vida. 
- E isto não é bom? 
- Estou acostumado com minha vida. Antes de você, eu pensava que havia perdido tanto 
tempo no mesmo lugar, enquanto meus amigos todos mudavam, quebravam ou progrediam. 
Isto me deixava com uma imensa tristeza. Agora eu sei que não era bem assim: a loja tem o 
exato tamanho que eu sempre quis que ela tivesse. Não quero mudar, porque não sei como 
mudar. Já estou muito acostumado comigo mesmo. 
 

Extraído de  O Alquimista, Paulo Coelho, 1988 

L 
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Fazendo compras 

 
 
 

 
Sílvia: – Quanta gente na loja! 
Parece que todo mundo resolveu fazer compras hoje! 
 
D. Vera:- Venha, Sílvia. Vamos até a seção de  
utilidades domésticas. 
Quero ver uma nova máquina de lavar roupa. 
A minha quebrou e não tem mais 
conserto. 
 
Vendedor:- A senhora já viu os novos modelos da 
máquina “Alvorada”? Ela faz tudo: lava e seca a roupa muito bem. 
Vou lhe dar um folheto. 
 
D.Vera: - Mas todas as máquinas modernas fazem isto. 
 
Vendedor: - A senhora diz isto porque não conhece a nossa. 
Ela é muito mais econômica. A senhora põe um monte de roupa na máquina. E 
agora veja: só um pouco de sabão em pó. 
 
D.Vera: - É verdade. É bem econômica. E tem garantia? 
 
Vendedor: - Claro. Damos garantia de um ano. 
 
D.Vera: - Vou pensar um pouquinho. Obrigada. 
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PLURAL 

 
 
a,  e,  i    a cidade  - as cidades  
    + s   a mesa    - as mesas 
     o saci     - os sacis 
o, u      o copo    - os copos 
     o caju       os cajus 
 
 
r     a mulher  - as mulheres 
     o rapaz    - os rapazes 
z   + es   o inglês   - os ingleses 
 
ês 
 
 
m —>  m   + ns  o jardim   - os jardins 
     bom         - bons 
 
 
al     o carnaval - os carnavais 
el     fiel         - fiéis  
ol   l     + is  o lençol     - os lençóis 
ul     azul           - azuis 
 
 
il   il     + eis           hábil         - hábeis 
     fácil          - fáceis 
  l      +   s        servil         - servis 
     gentil         - gentis 
 
          +  s  o irmão      - os irmãos 
ão  ão    + ões  o coração   - os corações  
  ão    + ães  o capitão    - os capitães 
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MASCULINO E FEMININO 
 
1) - Não existem na língua portuguesas nomes de gênero neutro. 
 
- São femininos os nomes terminados em “agem”  
  a coragem 

 a viagem 
  a passagem 
 
- os dias da semana (menos sábado e domingo) 
             a segunda-feira 
 
2) - Normalmente o feminino se forma mudando o em a ou simplesmente 
juntando o a consoante final. 
  o menino   a menina 
  o filho   a filha 

 o autor             a autora 
  o francês   a francesa (perdendo o acento) 
 
3) - Masculino em  ão:   feminino em  oa - ã - ona 
  o patrão   a patroa 
  o irmão    a irmã 
  o campeão   a campeã 
  o solteirão   a solteirona 
  o ladrão   a ladra 
  o ancião   a anciã 

o anão   a anã 
 
4) - Alteração no radical 
  o rei    a rainha 
  o avô    a avó 
  o ator    a atriz 
  o príncipe   a princesa 
  o imperador   a imperatriz 
 
5) - Mudança de radical 
    o homem   a mulher 
  o rapaz   a moça 
  o pai    a mãe 
  o galo    a galinha 
  o padrasto   a madrasta 

o bode   a cabra 
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6) – Comum de dois gêneros: 
 

o artista     a artista 
o consorte   a consorte 
o cliente   a cliente 

 
 
7) -  Comum de dois: 
          o caixa (funcionário)   a caixa (local de pagamento) 
          o cabeça (chefe, líder)    a cabeça (parte do corpo) 
          o guarda (pessoa encarregada    a guarda (serviço de vigilância 

de vigiar)  
          o guia (pessoa que conduz)   a guia (livro) 
          o capital (dinheiro)          a capital (cidade) 
          o poço (cavidade)                    a poça  (buraco raso com água) 
          o grama (unidade de peso)      a grama (relva)  
          o rádio (aparelho)                   a rádio (estação) 
 
 
 
 
EXERCÍCIOS 
 
1) Passe as seguintes palavras para o plural: 
 
endereço ______________ injeção ____________________ 
 
homem _______________ carta ______________________ 
 
viagem _______________ alemão ____________________ 
 
laranja________________ loja _______________________ 
 
capitão _______________ fuzil ______________________ 
 
filme _________________ rua _______________________ 
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2) Passe para o feminino: 
 
1. o cachorro ……………………... 
2. os meninos …………………….. 
3. o boi …………………………… 
4. o jovem ………………………... 
5. o ator ………………………….. 
6. o pai    …………………………. 
7. o tio  …………………………… 
8. o poeta ………………………… 
9. o professor …………………….. 
10. o diretor ……………………….. 
 
2) Passe para o masculino: 
 

1. Minha irmã é muito estudiosa. ............................................................. 

2. As alunas estão estudando muito. ........................................................ 

3. Minha mãe foi a São Paulo de trem. .................................................... 

4. Minha tia está trabalhando no centro da cidade. 

.............................................................................................................. 

5. Esta senhora é muito elegante. ............................................................ 

 
3) Passar para o plural as seguintes frases: 
 
1.  A porta está aberta (fechada)  _______________________________ 
2.  A sala é grande (pequena)  _______________________________  
3. O cigarro está aceso (apagado)  _______________________________ 
4. A janela está fechada (aberta)  _______________________________  
5. A caneta é preta (branca)  _______________________________ 
6. O livro está aberto (fechado)  _______________________________ 
7. A luz está apagada (acesa) _______________________________ 
8. A folha é branca (vermelha) _______________________________ 
9. O fósforo está apagado (aceso) _______________________________  
 
 
4) Passe para o plural: 
 

1.   É possível que eu esteja errada.                                               

..................................................................................... 

2. É melhor que você dê uma olhada  

.................................................................................... 

3. Convém que ele esteja aqui às 10 horas. 

..................................................................................... 
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VERBO 

Futuro do Indicativo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ele tem 18 anos.  No próximo ano terá      Elas viajam muito, amanhã  
                             19 anos                           às 10h estarão em Paris                            

 Regulares            Irregulares 
 

   dizer    fazer  trazer 
 
eu  falarei   direi  farei  trarei 
tu  comerás   dirás  farás  trarás 
você 
ele partirá   dirá  fará  trará 
ela 
nós voltaremos   diremos faremos traremos 
vocês 
eles ficarão   dirão  farão  trarão 
elas 
 
- O Presidente partirá  às 9h e chegará às 11h30 a Londres. 
- Este ano no verão fomos para Espanha. No próximo ano iremos para o    

Algarve. 
- Ela diz que o médico virá  por volta das 17h. 
- Terei muito gosto na vossa visita. 
- O João diz que trará  presentes para todos. 
- Ela tem medo de andar de avião. Diz que nunca andará de avião. 
 

• Também usamos esta forma de futuro  em frases interrogativas para 
exprimir incerteza/desconhecimento sobre situações presentes.  
- Vamos hoje para o Porto. Será que está frio? 
- Estão a tocar à campainha. Quem será? 
- A Joana estuda muito, mas passará no exame? 
- Ele não veio trabalhar. Estará doente? 
 

 

 

1994 
   l 
junho 

Tenho 18 anos. 
No próximo terei 
19 anos 



 

 

 

71   

FUTURO DO PRESENTE usado na linguagem formal 
 

Venha visitar o Parque dos Eucaliptos. Você descobrirá um novo 
conceito de morar bem. Você e sua família respirarão o ar puro das 
montanhas. Seus filhos poderão brincar livremente com toda a 
segurança. A infra-estrutura de um clube estará à sua disposição. 
Teremos quadras de esporte, piscina, sauna, bar, cabeleireiro; enfim 
todos os seus sonhos se realizarão 

 
ANDAR – andarei  VENDER – venderei  SAIR – sairei 

 
Eu   andarei  venderei  sairei 
Tu   andarás  venderás  sairás 
Ele   
Ela  andará  venderá  sairá 
Você 
Nós andaremos  venderemos  sairemos 
Eles 
Elas andarão  venderão  sairão 
Vocês  

 

Como vimos existem dois modos de futuro: o do verbo ir usado muito 
coloquialmente e o formal. 
 

Eu   vou andar  vou vender  vou sair 
Tu   vais andar  vais vender  vais sair 
Ele 
Ela  vai andar  vai vender  vai sair 
Você 
Nós vamos andar  vamos vender vamos sair 
Eles 
Elas vão andar  vão vender  vão sair 
Vocês 
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Passe do futuro com o verbo IR para o futuro do presente: 
 
a) O avião vai chegar ao seu destino às nove horas Nós vamos alugar 

um carro no aeroporto, e em seguida vamos para o hotel. 
b) Programa do dia em Salvador: Hoje vamos visitar um terreiro de 

Candomblé. Vamos assistir a um culto e depois vamos ouvir uma 
palestra sobre a influência das religiões africanas no Brasil. Dessa 
forma vocês vão entender a diferença entre Candomblé, Umbanda e 
Macumba. 

c) O Congresso vai se reunir na próxima semana e os deputados e 
senadores vão votar a proposta de mudança no orçamento do 
Executivo. Vai ser uma sessão demorada porque se trata de uma 
questão polêmica.  
Na opinião do líder do governo, o Congresso vai aprovar a 
proposta. 

 
Exercícios: 
 
Complete com os seguintes verbos no futuro: 
 
1. Ir / eu____________________ 9. vir / vocês ________________ 
2. ter / tu____________________10. sair / eu _________________ 
3. viajar / você  ______________11. falar / tu e eu _____________ 
4. partir / ele ________________12. comer / eu e ela ___________ 
5. fazer / eu _________________13. ouvir / elas ______________ 
6. dizer / nós ________________14. ver / tu _________________ 
7. trazer / ela ________________15. pôr / você _______________ 
8. ser / eles _________________16. poder / eu ________________ 
 
 
Complete com os verbos no futuro. 
 

  Não fumo nem nunca  _________________________________ 
  
 Ele não é bom aluno nem nunca__________________________ 
 
Não falo com ela nem nunca_____________________________ 

       
      Não gosto de teatro nem nunca___________________________ 

   
Não faço isso nem nunca________________________________ 
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Complete as frases com os verbos na forma correta: 
 

 
1. No ano passado nós _________ (estar) na Grécia. Este ano ______ (ir) 
para Espanha. 
2. O Presidente _________ (começar) amanhã a sua viagem por Portugal. 
Primeiro _______ (visitar) o norte. 
3. Depois, ___________ (estar) na região centro durante uma semana. 
4. Finalmente ___________ (ir) para o sul, onde _________ (ficar) cerca 
de cinco dias. 
5. O meu irmão _________ (ter) 4 anos. No próximo ano _________ (ter) 
5 anos. 
 
 
 
 
 
Penso muito no meu futuro.Todos pensamos muito.! Onde estarei daqui a 5 
anos? 
Estarei trabalhando? 
Continuarei na mesma cidade? Terei filhos? Minha vida será mais fácil? 
Ou mais difícil? Como estará a minha saúde? E minha família, como 
estará? 
Meus irmãos continuarão perto de mim?  
Precisarei estudar mais? Vou me especializar? Falarei mais idiomas? 
Estarei mais familiarizado com o computador? O mundo terá resolvido 
seus grandes problemas? 
Teremos um meio-ambiente mais amigável? 
 
E você? Quais são as suas perguntas para o futuro? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

74   

DIMINUTIVOS  FORMAÇÃO: 
 
Terminação Substantivos  Adjetivos / Advérbios 
 
 
- INHO   filho - filhinho  perto - pertinho 
- INHA   carro - carrinho  limpo - limpinho 
   mesa  - mesinha  claro - clarinho 
   lápis - lapisinho  novo - novinho 
   barco - barquinho  direito - direitinho 
   curso - cursinho  fraco - fraquinho 
   tempo - tempinho  cedo - cedinho 
   Pedro - Pedrinho  rápido - rapidinho 
   Glória - Glorinha  pouco - pouquinho 
   minuto - minutinho logo - loguinho 
 
- ZINHO mãe - mãezinha  igual - igualzinho 
- ZINHA  café - cafezinho  bom - bonzinho 
   pão - pãozinho   boa - boazinha 
   papel - papelzinho  azul – azulzinho 

 pé - pezinho   melhor- melhorzinho 
   bar - barzinho 
 
 
O nome próprio tem terminações e formas especiais para o diminutivo: 
 
Alberto, Roberto  Beto, Bebeto, Betinho 
Antônio    Tonico, Nico 
Beatriz    Beá, Bia 
Carlos    Caloca, Cacá 
Carlos Eduardo  Dadu, Duda, Dudu, Cadu 
Fernando   Nando, Nandinho 
Francisco   Chico, Quico 
Isabel     Bel, Belinha 
João    Jango, Joca 
José    Zé, Zeca, Zezé, Juca 
Lourdes    Lulu, Lurdinha 
Manuel    Maneco, Neco 
Maria    Maricota 
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USOS : 
 
O diminutivo  em Português, não se refere só ao tamanho, como também 
pode exprimir ternura e intensidade. Algumas vezes pode até ter um 
significado pejorativo. 
 
A)  Tamanho: 
 Você tem um papelzinho, onde eu possa anotar seu telefone ? 
 Eu quero uma estante baixinha, que caiba na parede da janela. 
 
B)  Ternura: 
 Filhinho,  vem cá ! 
  Eu quero que você conheça meu amigo Joãozinho. 
 
C)  Intensidade: 

Eu moro pertinho da escola. 
Você sabe falar português direitinho ? 

 
 
D)  Significado pejorativo  

Meninos! Precisamos ter uma conversinha. 
A empresa ao lado é uma firminha  bem desorganizada ! 
 

Relógio                       Reloginho 
        
       

   
Pratique os diálogos com um colega e distribua as palavras da caixa em cada um deles: 
 

copinhos - mulherzinha - programinha - voltinha - filminho - cafezinho - baratinho - 
minutinho - baixinho - jeitinho - pouquinho – inteirinho - colherzinha 

 
Diálogo A: 
— Vamos dar uma .................................. no parque? 
— Não estou com muita vontade, sabe... 
— O que foi quer aconteceu? 
— É que estou meio triste... quero ficar em casa... 
— Vai, dá um ................................... assim a gente areja um pouco a cabeça! 
— Tá bem!!! Mas é só um ................................, viu!!! 
— Legal!!!! Mas acho que você vai querer ficar mais tempo lá no parque... 
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Diálogo B: 
— Quero comprar uns .............................. para servir cachaça e licor, você sabe onde tem? 
— Por que você não vai naquela loja de departamentos do shopping? 
— Lá tem? 
— Tem, e é tudo bem ................................. !!! 
Diálogo C: 
— Tenho um ...................................... legal para a gente fazer neste fim de semana. A gente 
pode ir ao cinema e ver Titanic. 
— Ah!!! Não!!! Isso não é um ................................!!! Por que a gente não vai a outro lugar? 
— Por exemplo??!! 
— Podemos ir dançar... isso é um .................................... legal!!! 

— Pode ser!!! Depois do cinema, é claro!!! 
Diálogo D: 
— Fale mais ..............................., o neném está dormindo! 
— Tudo bem, eu não sabia!!! 
— Ele dorme o dia ..........................., não sabia? 
— Não!!! Mas acho que este ..................................... é dorminhoco demais!!! 
Diálogo E: 
— Aceita um .................................... ? 
— Aceito, era isso mesmo que eu estava precisando! 
— Com açúcar? 
— Só um ..................................... ! 
— Aí está! 
— Obrigada! 
— De nada! 
Diálogo F: 
— Que ................................ chato esse, não? 
— Insuportável!!!! Odiei este filme!!! 
— Antes de ir ao cinema. Vamos dar uma boa lida nos comentários dos filmes. 
— Isso mesmo!!!! 
Diálogo G: 
— Espere um ................................. por favor! 
— Pois não!!! 
— Pronto!!! O que o senhor deseja? 
— Gostaria de saber como se faz para tirar a carteira de motorista. 
— Dirija-se àquele balcão e o senhor será bem informado. 
— Muito obrigado! 
— De nada! 
Diálogo H: 
— Minha Nossa Senhora!!! Que ............................... insuportável!!! Não agüento mais!!!! 
— Eu já tinha dito que ela é assim!!! Sempre foi assim! 
— É... como a gente se engana!!!! As aparências enganam mesmo!!!! 
 
Passe as palavras grifadas para o diminutivo: 
a) O que você acha de a gente ir ao cinema, vai ser um programa super legal, vai ser 
um bom .................................................. 
b) Este seu café está com um cheiro agradável. Hummmm!!! Que .................... bom! 
c) Pedro é um homem muito bom. Ele é .................................. mesmo! 
d) Minha amiga Lucrecia é muito boa. Ela é ............................... demais!!! 
e) Este seu chefe é muito bom. É um ................................. genial!!! 
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EITURA 
 

 
 
O Brasil é o quinto país do mundo em área total, o maior da América Latina, e 
ocupa a parte centro-oriental do continente sul-americano. São 23.086 km de 
fronteiras, dos quais 7.367 são de litoral. A República federalista do Brasil é 
formada por 26 estados e um território federal - o da Capital - e, pelo censo de 
2006, conta com 193.000,00 habitantes, dos divididos em brancos, pardos, 
negros, amarelos e indígenas. A religião é o Cristianismo, sendo a maioria de 
católicos. A moeda oficial é o Real cujo símbolo é R$. Seu regime é 
presidencialista e geograficamente, o país é dividido em cinco regiões: Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 
 
        

 
 

L 
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O ponto mais ao norte do Brasil é o monte Cabaraí, em Roraima, e o ponto 
mais ao sul é o Arroio Chui, no Rio Grande do Sul. O Extremo oeste é a serra 
de Contamana, no Acre, e o extremo leste da área continental é a Ponta do 
Seixas, na Paraíba. 
O cabo Orange, onde se situa a foz do rio Oiapoque, corresponde ao extremo 
norte do litoral  
Além da área continental o Brasil possui algumas ilhas oceânicas. Atol das 
Rocas, Penedos de São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz, e os 
arquipélogos de Abrolhos e Fernão de Noronha. 
 
O idioma oficial do Brasil é o Português com excessão das línguas indígenas 
faladas por pequenos grupos localizados em áreas remotas, o português 
constitui a única língua do dia-a-dia e não existem dialetos regionais. O Brasil 
é o único país de língua portuguesa na América do Sul. 
 
A divisão política está constituída da seguinte forma: 
 

O Poder Legislativo;  representado pelo Congresso Nacional, formado por 
duas câmaras: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.  

O Poder Executivo; cujas funções estão claramente definidas na Constituição, 
é representado pelo presidente da República. Tanto o presidente como o vice-
presidente são eleitos por um período de quatro anos e podem ser reeleitos por 
mais um período.  

O Poder Judiciário; conferidos ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior 
Tribunal de Justiça, às cortes regionais e às cortes especiais para assuntos 
eleitorais, trabalhistas, militares e outros. Os cargos dos magistrados e juízes 
de todos os tribunais, tanto em nível federal como estadual, são vitalícios.  

 
REGIÕES 

 
A região Norte é constituída pelos estados: Amazonas (capital Manaus), Pará 
(Belém), Acre (Rio Branco), Amapá (Macapá), Roraima (Boa Vista), 
Tocantins (Palmas) e Rondônia (Porto Velho). Compreende praticamente 
toda a bacia amazônica e possui um clima equatorial.  
É uma região rica em minérios, pouco desenvolvida economicamente e 
escassamente povoada. 
Os minerais são extraídos sem adequados cuidados o que provoca a destruição 
ambiental. 
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O Nordeste é constituído pelos seguintes estados: Bahia (Salvador), Sergipe 
(Aracaju), Alagoas (Maceió), Pernambuco (Recife), Paraíba (João Pessoa), 
Rio Grande do Norte (Natal), Ceará (Fortaleza), Piauí (Teresina), 
Maranhão (São Luís). É uma região que apresenta uma certa unidade devida à 
sua estrutura geográfica, seus problemas econômicos e sociais e seu clima. O 
litoral é a área mais rica de cada estado: as chuvas são frequentes e a pesca é 
produtiva. 
A zona da mata se estende ao longo da costa. O sertão é um imenso planalto 
áspero e seco, cujos rios estão em seca pela maior parte do ano. A vegetação é 
dominada pela caatinga, composta de plantas próprias de clima semi-árido, 
com espinhos. 
 
A região Central é constituída pelos estados de: Mato Grosso (Cuiabá), Mato 
Grosso do Sul (Campo Grande), Goiás (Goiânia), compreende também o 
Distrito Federal de Brasília. 
É uma região de clima tropical, que possui uma grande rede hidrográfica, 
constituída pelos rios da bacia amazônica e pela bacia do Prata. A economia 
desta região está ligada à pecuária extensiva e ao cultivo de soja, milho, 
algodão e arroz. 
No Mato Grosso do Sul encontra-se a região conhecida como Pantanal, a 
maior planície alagada do mundo, onde podemos encontrar jacarés, capivaras, 
sucuris, onças e enorme variedade de pássaros. 
 
A região Sul é formada pelos estados de: Paraná (Curitiba), Santa Catarina 
(Florianópolis) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre). 
É uma das regiões mais ricas do Brasil. Caracterizada pela grande imigração 
européia (alemães e italianos principalmente) no começo do século. Possui um 
clima temperado próprio ao cultivo de parreiras e árvores frutíferas importadas 
da Europa. A criação de animais é uma das mais importantes atividades 
econômicas. 
Durante o inverno (junho a agosto) pode fazer muito frio no Rio Grande do 
Sul e em Santa Catarina onde a neve e a geada tende a modificar o panorama 
da região. 
 
A região Sudeste compreende os estados de São Paulo (São Paulo), Rio de 
Janeiro (Rio de Janeiro), Espírito Santo (Vitória) e Minas Gerais (Belo 
Horizonte). Seus estados são densamente populados e concentram quase 
inteiramente a economia do país, fortemente desenvolvida e industria-lizada. 
O cultivo do café foi umas das razões para a grande quantidade de imigração 
européia e japonesa no fim do século passado e início deste. 
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UMA CASA PARA SE MORAR 
 
 
 

               
 
Vamos completar a nossa casa: 
 
 antena- varanda (entrada)  - telhado -  sacada – cerca – janela -  vidraça 
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1. estante 10. almofa 
3. castiçal 13. lareira 
4. tapete             14.  
7. poltrona 17. quadro 
8. sofá  18. moldura 
9. cortina 19. vaso 

 
 
 
 
 
 
 
 
SALA DE JANTAR 

Vamos dar nome aos móveis: 
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BANHEIRO E LAVATÓRIO 

 
       1.banheira    2. toalha de rosto    3. aparelho de descarga    4. pia      5. papel higiênico 
  
  
  

 
 
Vamos completar o banheiro??? 
 

 
 

COZINHA  
 
 

 

 

 
Vamos completar a cozinha????? 
 

Utensílios de cozinha 
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ALIMENTOS      
          
Diálogo: 
 
Garçom: Boa noite, senhor. Onde  
prefere sentar-se? 
Cliente:   Pode dar-nos uma mesa de 
canto, perto da janela? 
Garçom: Pois não, senhor…. Aqui está 
o cardápio. Nosso prato do dia é uma 
moqueca de peixe. 
Cliente: Como é feita? 
Garçom: É um prato de peixes, frutos 
do mar e camarões cozido com leite de coco e azeite de dendê e servido 
com arroz branco. 
Cliente : Parece-me muito bom. Vou prová-lo…… (mais tarde) Obrigado 
pela sugestão. A moqueca estava uma delícia. 
Garçom: O senhor deseja mais alguma coisa? 
Cliente:  Queria uma sobremesa. O que me recomenda? 
Garçom: Temos uma mousse de mamão ou manjar branco, que é um 
pudim de leite de coco servido com calda de ameixas pretas. 
Cliente: Vou querer a mousse, e depois um café. 
Garçom: Eis seu café e a conta. 
 
Pratos feitos com bacalhau são uma das especialidades de Portugal. Um 
dos mais conhecidos é o bacalhau à Gomes de Sá, isto é bacalhau cozido 
com azeitonas, alho, cebolas e salsinha. Podemos apreciar também uma 
caldeirada, isto é vários tipos de peixe refogados em azeite com cebolas, 
tomates, batatas. 
No Brasil o prato mais conhecido é a feijoada: são feijões pretos cozidos 
com vários cortes de carne de porco (orelhas, pé, lombo, linguiça) e carne 
seca de boi. É servida com acompanhamento de arroz branco, fatias de 
laranja, farofa (farinha de mandioca frita em manteiga ou óleo), torresmo e 
couve mineira bem refogada. A bebida que bem se casa com uma boa 
feijoada é a caipirinha. 
 
Expressões 
Um chope     Não foi isso que encomendei 
Refresco     A comida está fria / quente 
Refrigerante    Uma coisa leve 
Massas     Só um bocado 
Sopas      Quero contas separadas 
Legumes     Serviço incluído 
Carne bem e/ou mal passada e/ou no ponto  Guarde o troco 
Churrasco 
Tira-gosto    
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SERVIÇO DE MESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. toalha    15. colher de sobremesa 
2. galheteiro    16. colher de sopa 
3. azeite (óleo)   17. faca 
4. vinagre    18. lâmina 
5. copo de água   19. cabo 
6. copo de vinho   20. faca para peixes 
7. copo de aperitivos   21. prato fundo 
8. queijeira    22. prato raso 
9. saleiro    23. guardanapo 
10. sal      24. molheira 
11. pimenta    25. marcador 
12. garfo para peixes   26. jarro de água 
13. garfo    27. garrafa para vinho 
14.  dente de garfo   28. sopeira 
      29. tampa 
 

       
    

APERITIVOSAPERITIVOSAPERITIVOSAPERITIVOS    

CCAAIIPPIIRRIINNHHAA            RR$$  
BBAATTIIDDAA  DDEE  AABBAACCAAXXII  OOUU  LLIIMMÃÃOO        RR$$  
CALDINHO DE FEIJÃO     R$ 
  
TIRATIRATIRATIRA––––GOSTOSGOSTOSGOSTOSGOSTOS    

LINGÜIÇA FRITA  
EMPADINHAS DE QUEIJO    R$ 
PASTÉIS DE CARNE OU QUEIJO    R$ 
  
PRATOS PRINCIPAISPRATOS PRINCIPAISPRATOS PRINCIPAISPRATOS PRINCIPAIS    

CCAAMMAARRÃÃOO  ÀÀ  GGRREEGGAA            RR$$  
DDOOBBRRAADDIINNHHAA  ÀÀ  MMOODDAA          RR$$  
FEIJOADA CARIOCA               R$ 
FFRRAANNGGOO  AA  PPAASSSSAARRIINNHHOO          RR$$  
BBIIFFEE  AACCEEBBOOLLAADDOO  CCOOMM  BBAATTAATTAASS        RR$$  
ACOMPANHAMENTOSACOMPANHAMENTOSACOMPANHAMENTOSACOMPANHAMENTOS    

AARRRROOZZ  CCAASSEEIIRROO            RR$$  
COUVE MINEIRA      R$ 
FFAARROOFFAA              RR$$  
SALADA MISTA      R$ 
  
SOBREMESASSOBREMESASSOBREMESASSOBREMESAS    

DDOOCCEE  DDEE  AABBÓÓBBOORRAA  CCOOMM  CCOOCCOO        RR$$  
RROOMMEEUU  EE  JJUULLIIEETTAA            RR$$  
PPUUDDIIMM  DDEE  PPÃÃOO            RR$$  
SSAALLAADDAA  DDEE  FFRRUUTTAASS            RR$$  
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DDII ÁÁLL OOGGOO    
  
ÀÀ   mesa de um restaurante. 
 
Ana  Para iniciar vou pedir uma sopa de creme de aspargos. 
Pedro Eu vou querer sopa de legumes. Para depois quero um bife de 

lombo. 
Ana  Eu talvez escolha o “prato do dia”. Hoje é “caldeirada à moda da 

casa”. Mas primeiro gostaria de saber em que consiste. 
Pedro Vamos perguntar ao garçom. 
 
Garçom Os senhores já escolheram? 
Pedro Já, mas gostaríamos de saber em que consiste a “caldeirada à 

moda da casa”. 
Garçom Consiste em peixes vários, como é costume, com cebola, tomate e 

acompanhamento de arroz. 
Ana Ah, sim, obrigada. Está bem, caldeirada para mim. 
Pedro Para mim um bife de lombo. Que acompanhamento tem? 
Garçom Pode ser batatas palha, salada, arroz ou farofa. 
Pedro Batatas palha e salada mista. 
Garçom Como o  senhor prefere o bife? 
Pedro Gosto do bife no ponto. 
Garçom E para beber? Temos um ótimo vinho da casa ou, se preferem, 

chope claro ou escuro. 
Pedro Eu quero um chope claro. E você, Ana? 
Ana Eu prefiro um copo de vinho branco para tomar com o peixe. E 

água mineral, também. 
 
 
 
 
 
GGLL OOSSSSÁÁRRII OO  
  
Em que consiste este prato?  Qual é o prato do dia? 
Como é preparado?   O que me aconselha? 
Só um pouco para provar.  Vinho branco, rosé, tinto 
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MÚSICA 
 

Valsinha 
 

Vinícius de Morais/Chico Buarque 
 

Um dia ele chegou tão diferente 
Do seu jeito de sempre chegar 
Olhou-a de um jeito muito mais quente 
Do que sempre costumava olhar 
E não maldisse a vida tanto 
Quanto era seu jeito de sempre falar 
E nem deixou-a só num canto, 
Pra seu grande espanto  
Convidou-a pra rodar 
Então ela se fez bonita 
Como há muito tempo 
Não queria ousar 
Com seu vestido decotado 
Cheirando a guardado de tanto esperar 
Depois os dois deram-se os braços 
Como há muito tempo não se usava dar 
E cheios de ternura e graça 
Foram para a praça E começaram a se abraçar 
E ali dançaram tanta dança 
Que a vizinhança toda despertou 
E foi tanta felicidade 
Que toda a cidade enfim se iluminou 
E foram tantos beijos loucos 
Tantos gritos roucos como não se ouviam mais 
Que o mundo compreendeu 
E o dia amanheceu em paz 
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OUVIR - ESCUTAR // DIZER - FALAR // VER - OLHAR 
 

Verbos transitivos (acompanhados da coisa ouvida, dita ou falada) 
 
- Prestar atenção para ouvir alguma coisa  ➡  escutar 
  Ex.:   Ele escutou a ordem.  

O romeiro parou e escutou de novo. 
 
- Perceber ouvindo  ➡  ouvir  
  Ex.: Você ouve o que ele diz? 
 
♣Escutei bem (isto é, apliquei com atenção os ouvidos), mas não ouvi nada.  
 
 
 
- Sentido de “declarar, enunciar” ➡    dizer 
  Ex.: Diga-me alguma coisa. 
   A testemunha disse que vira o réu agindo de tal forma. 
 
- Sentido de “discursar, conversar, dialogar, dirigir a palavra”  ➡    falar 
  Ex.: Não  fale nessas coisas. 
   Vou  falar  com ele. 
   O presidente  falou  ao povo. 
 
♣Falar falou, mas não disse nada.    
 
 
 
- Idéia de atenção    ➡   olhar 
  Ex.: Olhe bem! 
 
- Sentido simples de perceber com a vista   ➡   ver 
  Ex.: Vejo que está cansado hoje. 
 
♣Olhe bem que você verá uma rasura neste cheque 
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EITURA 
 
 

 
 

A jangada 
 
 
É uma frágil embarcação usada pelos pescadores do Nordeste 
brasileiro. 
Ela não usa  pregos e é feita de madeira leve para  ajudar  a 
flutuação. Para se formar o piso, são usados seis troncos, e 
sobre eles são colocados os ou-
tros elementos: o banco de vela, o 
banco de governo, o calçador para o 
remo e outras peças. 
Quando bem cui dada, uma jangada 
pode durar cinco anos. Sua    
capacidade de- pende do tama-
nho:  uma jangada  com 39 palmos de 
comprimento suporta com fa- 
cilidade o peso de duas toneladas. 
A jangada “boa de remo” é a que tem os bordos mais baixos e 
os do meio mais altos. Entre os bordos e o meio à água passa 
com facilidade e ajuda a velocidade. 
O jangadeiro é um herói anônimo que aparece nas bailadas 
populares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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Futuro do Pretérito 
 
Observe a relação: 
 

Futuro do presente 
 
presente   futuro 
 
Quinta-feira   sexta-feira 
 
Na quinta feira: Eu prometo que levarei você ao clube. 
Na sexta feira: Você prometeu que me levaria ao clube e não 
apareceu. 
 

Então, o Futuro do Pretérito – é um futuro em relação a um tempo 
passado ( ou pretérito) 

 
 
 
ANDAR andaria    VENDER venderia SAIR sairia 
 
 

Eu   andaria  venderia  sairia 
Tu  andarias  venderias  sairias 
Ele 
Ela  andaria  venderia  sairia 
Você 
Nós andaríamos  venderíamos sairíamos 
Eles 
Elas andariam  venderiam  sairiam 
Vocês 
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Exercício: 
Coloque no futuro do pretérito. 
Ex.: Eu vou terminar a lição para sexta-feira. 
 Você prometeu que terminaria a lição para hoje. 
 
1 . Eu tenho que pegar o trem das 11 horas. 
 
2. Eu começo a estudar piano na semana que vem. 
 
3. Eu vou levar as crianças ao cinema amanhã. 
 
4. Eu prometo que chegarei cedo na escola. 
 
5. Eu vou terminar este trabalho hoje à noite. 

 
Preencha os espaços vagos com o verbo que está entre parênteses. 
 
1 – Se Maria pudesse .................................. (aprender) a tocar piano. 
 
2 – Se tivéssemos mais tempo .................... ( ler) mais. 
 
3 – Eles não ........................... (agir) desta forma se conhecessem a situação. 
 
4 – Se você fizesse suas roupas ........................... (economizar) muito. 
 
5 – Se Antônio quisesse ........................... (poder) ser um ótimo profissional. 
 
6 – Não sei o que ...................... (fazer) se tirasse a sorte grande. 
 
7 – Se fosse necessário, Alice ......................... (dizer) o que pensa sobre o 
assunto. 
 
8 – Nós ....................... (fazer) um cruzeiro ao redor do mundo se tivéssemos 
dinheiro. 
 
9 – Se eu fosse você não ....................... (dizer) isto. 
 
 
Leia as frases do exercício acima substituindo o futuro do pretérito pelo 
imperfeito do indicativo. 
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         Quando era pequena, brincava                     Antigamente viviam no campo. 

         sempre com bonecas.        
  

   
 

Pretérito Imperfeito 
 

VERBOS regulares  
eu falava comia partia 

tu falavas comias partias 

ele/ela/você falava comia partia 

nós falávamos comíamos partíamos 

ele/elas/vocês falavam comiam partiam 

 

VERBOS irregulares 
eu era tinha punha 

tu eras tinhas punhas 

ele/ela/você era tinha punha 

nós éramos tínhamos púnhamos 

ele/elas/vocês eram tinham punham 

 
 

 

 

• O pretérito imperfeito usa-se para referir acontecimentos a decorrer 
no passado. 

 aspecto durativo               Antigamente moravam numa vivenda. 

• O pretérito imperfeito usa-se quando falamos de ações habituais e 
repetidas no passado. 

 aspecto frequentativo          Depois da escola fazia sempre os 
trabalhos de casa.         
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Complete com os seguintes verbos no Imperfeito: 
 
1. ser/eu_______  8. ver/eles______ 15. querer/ela __________ 
2. ficar/ela _______ 9. ir/elas _____ 16. levantar-se /eu______ 
3. pôr/você _____10. ouvir/tu_____ 17. escrever/você_______ 
4. andar/tu _____11. fazer/vocês___ 18. ajudar/tu __________ 
5. comer/nós ____12. vir/eu ______ 19. ir/nós _____________ 
6. ter/ele ______13. estar/ele _____  20 vir/vocês __________ 
7. ler/eles _____14. pedir/nós _____ 21. ser/tu ____________ 
 
O que é que o Pedro fazia quando iaa no colégio? 
 
1. (levantar-se às 6h da manhã) _______________________________ 
1. (fazer as camas) _________________________________________ 
2.  (arrumar a roupa)  _______________________________________ 
4. (tomar duche) ___________________________________________ 
5. (depois descer até ao 1º  andar para  tomar o  pequeno  
almoço)__________________________________________________ 
6. (comer em silêncio)_______________________________________ 
7. (assistir à missa das 7h)  ___________________________________ 
8. (as aulas começar às 8h) ___________________________________ 
9. (à tarde fazer ginástica)____________________________________ 
10. (das 17h às 18h estudar na biblioteca do colégio)_______________ 
11. (às 19h jantar na cantina) _________________________________ 
12. ( depois do  jantar  conversar com  os  amigos  e ver  
televisão)_________________________________________________ 
 
Complete com os verbos no imperfeito: 
 
1. Quando eles __________ (ser) crianças, ________ (viver) fora da 
cidade. 
2. Por isso, ________ (levantar-se) muito cedo para ir à escola. 
3. _________ (sair) de casa às 7h e _________ (ir) de autocarro até à 
cidade. 
4. Na escola, __________ (ter) aulas das 8h até às 13h. 
_________ (voltar) para casa, __________ (almoçar) e_______ (ir) 
fazer os trabalhos de casa. 
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VERBO IMPERFEITO DE CORTESIA 
 
 

 
 
 
 

 

 

Queria um café,       Podia dizer-me           Gostava de viver  

por favor.       às horas, por favor?      num castelo 

 
 
Usamos o imperfeito, forma de cortesia, pra fazer delicadamente uma 
afirmação: 
- Queria falar com o Dr. Nunes, por favor. 
- Queria um bolo, por favor. 
 
Usamos o imperfeito, forma de cortesia, para fazer delicada-mente um 
pedido: 
- Podia dizer-me onde é a Av. da República? 
- Trazia-me um copo de água, por favor? 
- Dizia-me às horas, se faz favor? 
 
Usamos o imperfeito ( = condicional) para expressar um desejo: 
- O meu filho queria ser médico. 
- Gostava de fazer uma grande viagem. 
 
Usamos o imperfeito (= condicional) para falar de ações pouco 
prováveis de acontecimentos, porque a condição de que dependem não 
se realiza no presente. 
- Eu ia com vocês, mas infelizmente não tenho tempo. 
- Sem a tua ajuda, João, eu não podia acabar o trabalho a tempo. 
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Complete as perguntas com o verbo no Imperfeito ( 3ª pessoa singular). 
 
1. ______ (poder) dizer-me onde ficam os Correios, por favor? 
2. _________ -nos (trazer) a lista, se faz favor? 
3. _________ -me (passar) o açúcar, por favor? 
4. _________ -me (dizer) às horas, por favor? 
5. _________ -me (dar) uma informação, por favor? 
 
Complete com os verbos no imperfeito. 
 
1. A Ana _____ (gostar) de tirar um curso nos Estados Unidos. 
2. A minha irmã mais nova _________ (querer) ser professora. 
3. Eu _________(ir) com vocês, mas tenho de estudar. 
4. Nós não _________ (conseguir) encontrar a rua sem o mapa. 
5. Hoje à noite (eu) __________ (preferir) ficar em casa. 
6. De metro (tu) _________ (chegar) mais depressa. 
7. Os meus filhos ____________ (adorar) ir a Eurodisney! 
8. Já são 19h. (Eu) ________ (querer) acabar o trabalho às 18h! 
 
 
Complete o seguinte trecho do livro “Chega de Saudade”, de Ruy 
Castro. 
 
No verão de 1949, os nativos ................... (estar) inquietos no país  
do carnaval. As cuícas ............. (ir) roncar nas ruas do Rio de  
Janeiro em fevereiro, e as válvulas dos rádios já ............... (pegar)  
fogo ao som dos sucessos daquele ano. 
Dito assim, parece que .................. (ser) ótimo, mas, para quem não  
................. (gostar)  de Samba e .............. (ter) horror a carnaval  
................ (poder) ser um inferno.  
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PRETÉRITO MAIS-QUE PERFEITO COMPOSTO 
 

 

      O comboio partiu.                   Nós chegamos à estação.                     O comboio já tinha  

                                                                                                                    partido quando nós 

                                                                                                                    chegamos à estação. 

 

 

Pretérito mais-que perfeito composto do indicativo 

Ter (imperfeito) mais particípio passado 

 

Eu    tinha 

Tu    tinhas 

Você 

Ele    tinha    chegado 

Ela 

Nós    tínhamos   estado 

Vocês 

Eles    tinham    ido 

Elas      

 

Usamos o pretérito mais-que-perfeito do indicativo para falar de ações que 
aconteceram antes de outras também passadas. 

Quando Lurdes chegou em casa as crianças já tinham dormido. 

Ontem telefonei-lhe, mas você já tinha saído. 

Quando eu cheguei à festa, o João já tinha ido para casa. 

Alexandre já tinha ligado a TV quando sua esposa o chamou. 

 

 

Particípio passado regular 
 

     ar      er      ir  

           falar             comer   partir 
           falado   comido  partido 
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Particípio passado irregular 
 
abrir aberto  ganhar ganho  pôr  posto 
dizer dito  gastar  gasto  ver visto 
escrever escrito limpar limpo  vir vindo 
fazer feito  pagar  pago   

 
Complete com o pretérito mais-que-perfeito: 
 
1. Ele não tinha fome. Já ______________________________ 
(almoçar) 
2. Eles estavam muito cansados. Não ____________________ 
(dormir) 
3. Encontrei a Ana no hospital. Ela _______________ (ter) um 
acidente com o carro. 
4. Ele estava muito nervoso. Nunca _______________ (andar) de 
avião. 

 
 
   Passe o Mais-que-perfeito simples para a forma composta: 
 

1. Eu já jantara  quando ele telefou. 
 
__________________________________________ 
 
2. Ele já abrira a porta quando ele tocou a campainha. 
 
___________________________________________ 
 
3. Quanto a notícia chegou nós já partíramos. 
 
___________________________________________ 
 
4. Quando eu nasci, meu avô já morrera . 

 
___________________________________________ 
 
5. Eu estava nervoso porque nada dera certo. 
 
___________________________________________ 
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Aumentativo 
                                                                                                        
ÃO                                                                                 ONA 

 
eitura 

 
O chapéu e o Chinelão 
 
É hora do passeio do vovô Chico. 

O Chapéu sonolento abre os olhos e ri feliz! 
O Chinelão espreguiçando já vai reclamando! 
Lá vão os três: vovô Chico, o Chapéu e o Chinelão. 
O Chapéu, todo assanhado, só falava rimando: 

- Bom dia, dona Rosário! Acordou no 
horário? Olá, padeiro! Vai entregar pão 
o dia inteiro? 
Com o Chinelão as coisas não iam tão 
bem. 

- Vovô Chico – berrava o Chinelão -, precisava pisar na lama? Estou 
todo molhado, com frio e precisando de cama! 
Mas a coisa não parava aí, não! 
Vovô Chico – pedia o Chinelão -, pare de chutar tudo o que encontra! 
Já estou com cinco galos na cabeça! 
O Chapéu ria… ria… e dizia. 
- Que barato! Você agora é Chinelão Cocorocão! 
De repente aconteceu! Chinelão berrou: 
- Cuidado, a casca de banana! 
Vovô Chico escorregou e TIM…BUM… lá foi pro chão. 
Chinelão voou e CRAAAAAC… o carro passou bem em cima dele. Lá 
ficou Chinelão com o nariz quebrado, olho roxo e todo amassado. 
A história termina aqui? 
Não, o Chapéu continua todo assanhado e só falando rimado. 
O Chinelão, zangado ou não, vai arrastando todos os dias a sujeira do 
chão! 

Dirce Guedes de Azevedo 
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SUBSTANTIVO COLETIVO 
 

 
Observe as ilustrações e leia. 
 
 

 

 
Enxame é um substantivo coletivo. O substantivo coletivo indica 
conjunto de pessoas, de animais ou de coisas. 
 
Veja alguns substantivos coletivos e o que eles representam. 
 

álbum  de fotografias discoteca de discos 
alfabeto  de letras  enxame  de abelhas 
arquipélago de ilhas  fauna  de animais 
bagagem  de malas  flora  de plantas 
banda  de músicos  fornada de pães 
bando  de aves  multidão  de pessoas 
batalhão  de soldados  nuvem de insetos 
biblioteca  de livros  penca  de frutos 
boiada  de bois  quadrilha de ladrões 
cacho  de bananas, uvas rebanho de cabras, 
        bois 
classe  de alunos  réstia  de alho,  
        cebolas 
constelação de estrelas  tribo  de índios 
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EITURA 

OS DESASTRES DE SOFIA 
       Clarice Lispector 

 
ualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, 
mudara de profissão, e passara pesadamente a ensinar no curso 
primário: era tudo o que sabíamos dele. 
O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em 

vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, 
óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E 
eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela 
controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu 
adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia 
com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia, 
vermelho: 
- Cale-se ou expulso a senhora da sala. 
Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me mandar ! Ele não 
mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu exasperava tanto que se 
tornara doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem que de 
certo modo eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia, 
amava-o como uma criança que tenta desesperadamente proteger um 
adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte 
de ombros tão curvos. 
 
Abandonara = verbo abandonar, pretérito mais que perfeito do indicativo. 
Na linguagem corrente é substituído pelo composto tinha abandonado. Do 
mesmo modo os verbos mudara - mudar, passara - passar, adivinhara- 
divinhar, podem ser substituídos por, respec-tivamente: 
tinha mudado, tinha passado, tinha adivinhado: verbo ter + particípio 
passado. 
 
Vejamos a conjugação completa: 
abandonara, abandonaras, abandonara, abandonáramos, abandonaram. 
Estaria, verbo estar no condicional também chamado futuro do pretérito. 
Seria, verbo ser, conjugado no mesmo tempo. 
Vejamos as terminações: estaria, estarias, estaria, estaríamos, estariam. 
Em geral, na linguagem corrente, este tempo é substituído pelo imperfeito 
do indicativo 
Exemplo: O senhor podia me dar um café? = O senhor poderia ...? 
 

L 
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CONJUNTIVO OU SUBJUNTIVO 
 
Indica uma ação presente ou futura, mas que também pode ser uma dúvida, 
um desejo, uma eventualidade, uma possibilidade, uma surpresa, uma 
proibição, um medo, uma esperança, um prazer, uma vontade, uma 
negação. Usa-se em expressões impessoais onde temos frases com o que. 
 
Formação irregular 
 
 

dar estar  haver  ir querer  ser 
 
eu  dê esteja     -  vá queira  seja 
tu  dês estejas     -  vás queiras  sejas 
você  
ele  dê esteja  haja  vá queira  seja 
ela 
nós demos   estejamos            -   vamos queiramos sejamos 

vocês       
eles           dêem     estejam                 -  vão queiram sejam 

elas       
 

 
Exemplos:   
Espero que tenha uma boa viagem 
Lamentamos que não possam vir 
Tenho imensa pena que não jante conosco. 
Agradeço que me mande os catálogos pelo correio. 
Duvido que o médico já esteja no consultório. 
Prefiro que me telefone primeiro. 
 
EXERCÍCIOS: 
 
1. Transforme usando o subjuntivo. Observe o exemplo: 
(Querer) Vocês tomarão o avião das 10 horas. 
  Ela quer que vocês tomem o avião das 10 horas. 
(Preferir) Eu voltarei mais tarde.      

 Eles________________________________________ 
(Exigir)  Nós fazemos ginástica. 
  Ela_________________________________________ 
(Pedir) Ela fica sempre comigo. 

Eu__________________________________________ 
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PRONOMES INDEFINIDOS 
Usamos TUDO quando generalizamos, ou seja, quando não especificamos sobre o que estamos 
falando. 
                             Li tudo o que você me pediu 
Podemos  usar  TODO  no lugar de   TUDO, porém, devemos  especificar o que se faz, veja o 
exemplo:  
                             Li todo o material que você  
Tanto   TUDO   como   TODO    são    pronomes   indefinidos.    O  caso  é  que   TUDO   é  
invariável    enquanto    que  TODO  varia em gênero e número. 
 
Eu trabalho todos os dias com o João. (Também possível: todo dia) 
Eu fiquei com minha avó no hospital todas as tardes, durante uma semana e meia. 
 
Atenção: Eu trabalho o dia todo com o João    = o dia inteiro 
  Ontem eu fiquei com minha avó a tarde toda   = a tarde inteira 
 
Atenção senhores passageiros! Cada um de vocês vai receber um formulário. 
Eles têm três computadores na fábrica. Cada computador faz um tipo de trabalho. 
Eu tenho que fazer a operação. O médico não me deu outra alternativa. 
Não gostei desse modelo. Você tem outros? 
Eu tenho vários livros sobre arqueologia. 
Marisa é muito agitada. Ela tem várias atividades. 
Ela disse que você pode ir lá qualquer dia. 
Você tem três opções. Pode escolher qualquer uma. 
 
Exercício 
Complete com: tudo, toda, todo, todas, todos, outro, outra, outros, outras, cada, qualquer, 
vários, várias. 
- Ele estava com dor de cabeça, mas assistiu a ______________ as aulas. 
- Eu queria um pastel.  - Sinto muito, dona Laura. Não sobrou nenhum. As crianças comeram 
____________ 
- Você falou com ele? 
- Não, eu fiquei a manhã _______________ esperando, mas ele não telefonou. 
- Você conhece bem o Rio?  
- Conheço. Eu vou sempre ao Rio porque eu tenho _______ amigos que moram lá. 
- Zé, a pia do banheiro entupiu. 
- __________ vez? Não é possível. Eu consertei essa pia na semana passada! 
- Ele anda muito irritado! 
- É verdade. ________________ dia desses ele vai ter um ataque do coração. 
- Quantos livros você tem? 
- Dez. Um para ___________ aluno. 
- Você está a pé? 
- Estou. Eu vendi o meu carro e ainda não comprei _____________________ 
- Achou as chaves? 
- Ainda não. Eu já procurei na casa ___________________ 
- Eu decidi procurar o seu advogado. 
- Ele é um ótimo advogado. Ele pode resolver _________________ problema. 
- O baile vai ser ótimo! 
- É verdade. Eu ouvi dizer que eles já venderam _____________ os ingressos. 
- Olha lá que dança estranha! 
- É estranha para nós. _________________ povo tem seus costumes (hábitos). 
- Nós queremos uma casa com piscina. 
- Tudo bem. Eu tenho ________________ casas com piscina para alugar. 
- Você já tem uma definição? 
- Por enquanto não. Eu estou estudando as _________________propostas. 
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QUAL ...?  QUAIS ...? 
 
Exemplos: A - Eu tenho vários livros que lhe interessam. 
   Escolha um. Qual você quer? 
 
   B - Eu tenho vários livros que lhe interessam. 
   Escolha alguns. Quais você quer? 
 
 
 

O QUE... ?  QUAL ...? 
 
Como você vê no exemplo "A", qual é usado, normalmente, para uma escolha, 
eliminando as outras possibilidades previsíveis (livro "a", livro "b", livro "c", livro "d"). 
 
Usamos o que quando a resposta pode nos surpreender, não estando limitada a um 
número determinado de possibilidades (O que você quer? O que você viu?). 
 
Mas muita atenção às frases abaixo, onde usamos qual . Note que normalmente são 

questões sobre dados pessoais: 
 

 

 

        
    

Exercícios: Complete com : qual, quais, que: 
 
Nós temos três modelos de carro. __________________ o senhor prefere? 
Eu não tenho uma resposta agora. Antes eu tenho que saber. __________________ são 
os planos do meu sócio. 
Como você está pálida ! ______________ aconteceu? 
______________ é o nome da sua sobrinha? 
______________ é isso? 
______________ são as suas intenções? 
Amanhã é aniversário do Celso. ___________________ você vai comprar para ele? 
Eu pintei dois quadros. _________________ deles está melhor? 
Esses são os meus filhos. _______________ são os seus? 
_____________ é o seu endereço? 

 Qual é o seu 

problema? 

Qual é o seu nome? 
Qual é a sua altura? 
Qual é a sua idade? 
Qual é o seu país? 
Qual é o número do 
seu telefone? 
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   MÚSICA  
 
CONSTRUÇÃO (Chico Buarque) 
 
Amou daquela vez como se fosse a última/ 
Beijou sua mulher como se fosse a última/ 
E cada filho seu como se fosse o único/ 
E atravessou a rua com seu passo tímido/ 
Subiu a construção como se fosse máquina/ 
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas/ 
Tijolo com tijolo num desenho mágico/ 
Seus olhos embotados de cimento e lágrima/ 
Sentou pra descansar como se fosse sábado/ 
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe/ 
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago/ 
Dançou, e gargalhou como se ouvisse música/ 
E tropeçou no céu como se fosse um bêbado/ 
E flutuou no ar como se fosse um pássaro 
E se acabou no chão feito um pacote flácido/ 
Agonizou no meio do passeio público 
Morreu na contramão atrapalhando o tráfego/ 
Amou daquela vez como se fosse o último/ 
Beijou sua mulher como se fosse a única/ 
E cada filho seu como se fosse o  pródigo/ 
E atravessou a rua com seu passo bêbado/ 
Subiu a construção como se fosse sólido/ 
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas/ 
Tijolo com tijolo num desenho lógico/ 
Seus olhos embotados de cimento e tráfego/ 
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe/ 
Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo/ 
Bebeu e soluçou como se fosse máquina 
Dançou e gargalhou como se fosse o próximo/ 
E tropeçou no céu como se ouvisse  música/ 
E flutuou no ar como se fosse sábado/ 
E se acabou no chão feito um pacote tímido/ 
Agonizou no meio do passeio náufrago/ 
Morreu na contramão atrapalhando o público/ 
Amou daquela vez como se fosse máquina/ 
Beijou sua mulher como se fosse lógico/ 
Ergueu no patamar quatro paredes flácidas/ 
Sentou pra descansar como se fosse um pássaro/ 
E flutuou no ar como se fosse um príncipe/ 
E se acabou no chão feito um pacote bêbado/ 
Morreu na contramão atrapalhando o sábado/... 
 
Por esse chão pra comer 
Por esse chã pra dormir 
a certidão pra nascer a concessão ……. 
Deus lhe pague. 
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Exercícios 

 
 A). Preencha os espaços com os verbos entre parênteses, no tempo correto. 
 
1. Todos os dias a secretária __________________ (escrever) cartas, mas 
hoje ____________ (pôr) o arquivo em ordem. 
2. Paula, o telefone _________________ (tocar). 
3. Crianças não _______________ (fazer) barulho, porque seu pai 
_______________ (dormir). 
4. O que nós _________________ (fazer) neste momento? 
5. Atualmente nossa companhia ________________ (receber) muitos 
pedidos de clientes novos. 
6. Meus filhos sempre _______________ (levantar-se) às 8:00, mas agora 
_________ (levantar-se) às 9:00. 
7. Nosso gerente não _____________ (poder) receber o senhor agora, 
porque ______________ (entrevistar) um engenheiro. 
8 Onde está o contador? Ele _________________ (organizar) a 
documentação para o Imposto de Renda. 
9. Atualmente, que agência _______________ (fazer) a propaganda de sua 
companhia? 
10 Sua firma _______________ (admitir) secretárias bilíngues agora? 
11.Onde está a empregada? Ela _______________ (pôr) a mesa. 
12. Maria não _________________ (ensinar) mais na escola. Ela 
_________________ (dar) aulas particulares. 
 
B) Complete com o pronome interrogativo correto: 
 
1.  ___________ é o presidente do Brasil? 
2.  ___________ vocês chegaram a Manaus? 
3.  ___________ a Estela comprou esse colar? 
4.  ___________ ele falou com você? 
5.  ___________ dólares a Cássia trocou? 
6.  ___________ vai o senhor? 
7.  ___________ você colocou as minhas chaves? 
8.  ___________ pessoas participaram da reunião? 
9.  ___________ ele telefonou para mim? 
10. __________  mandou esse postal para a gente? 
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C) Futuro com o verbo ir.  
 
1. Amanhã eu ................(ter) uma reunião muito importante onde nós 
................(discutir) os novos projetos. O gerente .......................(apresentar) 
os planos e todos ....................(apresentar) sugestões. 
2. O show ..................(começar) às 8:00, por isso nós........................ 
(jantar) mais cedo. Provavelmente nós só ..................(voltar) pra casa às 
11:00 h. 
3. Eu ................(ir) ao aeroporto buscar o Mauro, que................... (chegar) 
do Japão. Ele ...................(trazer) a secretária eletrônica que eu 
encomendei. Nem acredito! 
4. Sábado que vem eu ...................(dar) uma festa aqui em casa. 
Eu................. (fazer) um fondue de queijo e cada um .................(trazer) 
uma garrafa de vinho............... (Ser) ótimo! 
 
D) Revisão de pronomes. Complete com você(s), o(s) senhor(es), a(s) 
senhora(s). 
 
1. - Maria, _____________ aceita uma Coca? 
2. - Bom dia, dona Francisca. Como vai _______________? 
3. - Boa noite, "seu" Ferreira. Como vai ___________? 
4. - Jorge, __________podia me ajudar a fazer esse exercício? 
5. - "Seu João", ______________ falou com o Celso? 
6. - Cláudia, onde _____________ comprou essa calça? 
7. - Dona Lúcia, com quem _______________ foi a Brasília? 
8. - ____________ aceita mais um café, Dr. Pereira? 
9. - ____________ já pagou a conta, Rodolfo? 
 
E) Numere as frases da direita pelas da esquerda. 
 
1. Isto não me sai da memória. (  ) Ela ri muito por nada. 
2. Sempre me saio bem de meus (  ) Os bilhetes que 

negócios          compro nunca são premiados. 
3. Ela cai na risada por nada. (  ) Ela adoece seguido. 
4. Os bilhetes que compro   (  ) Ela raramente se excede. 

sempre saem brancos.    
5. Ela cai doente seguido.  (  ) Uma vez que outra, ela  
           erra. 
6. Ela raramente sai dos .  (  ) Sempre tenho sucesso em 

limites.     meus negócios. 
7. Uma vez que outra,  

ela cai em erro.   (  ) Não esqueço disto. 
 



 

 

 

106   

 
 
 
EITURA:  
 

 
 

 
HOMEM OLHANDO O MAR  

 
Fernando Sabino 

 
 

Ela carregava a pasta contra o peito, e caminhava com estudada 
displicência - o que, de certo modo, disfarçava a deselegância do uniforme. 
Deu uma corridinha para atravessar a rua e depois se compenetrou, 
tentando fazer-se adulta. Logo se distraía, de vitrina em vitrina, com seu 
próprio corpo que passava, refletido no vidro - às vezes estacando para 
olhar um vestido, uma bolsa, um sapato. Bárbaro, murmurava. 

Na esquina se deteve junto à 
carrocinha de sorvete: 
- De chocolate. 
A mãe era capaz de dizer que não 
ficava bem uma moça de 13 anos 
tomando sorvete pela rua afora. 
Ainda mais nesse passinho 
saltitante, evitando as listas pretas 
da calçada, só pisando nas 
brancas. Pouco se importava: 
muita coisa que não ficava bem 
ela gostava de fazer. Por exemplo: 
tirar o sapato ali mesmo e andar 
descalça dava vontade. Outro 
exemplo: matar a última aula, pois 
não era isso mesmo? 
Sorvete acabado, ficou pensando 

se agora não seria o caso de comprar um saco de pipocas. Enquanto 
decidia, olhava os cartazes de cinema. Por um instante teve a tentação de 
entrar. Isto é, se o dinheiro desse. Isto é, se desse tempo. Isto é, se já não 
tivesse visto aquele filme. 
- Amanhã vou pedir ao papai - afirmou, como se falasse para o próprio 
sapatinho branco na vitrina, logo adiante: bárbaro também. O pai, naquele 
instante na cidade, trabalhando no escritório. O que eu estou precisando é 
de tomar juízo, concluiu. Mas, francamente: matara só a última aula. Ainda 

L 
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mais numa tarde tão bonita como aquela. Virou a esquina e seguiu em 
direção ao mar. 
O mar. Ondas que quebravam lá adiante, espumando verde.  
Ao longe, cruzando a barra, um navio branco. O azul do céu sem uma 
nuvem, a areia dourada. Foi andando devagar ao longo da praia, passo a 
passo, reconciliada com o mundo, leve, distraída, olhando o mar. 
De repente estacou, surpresa: num dos bancos, logo adiante, um homem 
também olhando o mar. 
Um homem alto como seu pai, meio curvado como seu pai, olhando o mar. 
Mas àquela hora, sentado sozinho num banco de praia, paletó largado ao 
colo, olhando o mar?  
Virou rapidamente o rosto, porque ele se movera e já podia tê-la visto. 
Deu-lhe as costas e atravessou a rua, aturdida com a descoberta: ele 
também matava aula para ficar olhando o mar. 
Antes de desaparecer na esquina, arriscou ainda um olhar furtivo, para 
confirmar: lá está ele. Teve a impressão de que agora ele é que virava o 
rosto, para não ser reconhecido. Por via das dúvidas, foi logo para casa. 
Já era tempo mesmo: chegou à hora de sempre. 
À noite, ele chegou também à hora de sempre. E durante o jantar, a uma 
pergunta da mulher, enfrentou a família com o costumeiro sorriso de 
cansaço: 
- Tive um dia atarefadíssimo, hoje. 
Olhou a filha, meio ressabiado, mas ela já lhe devolvia o olhar, com 
ternura. Uma ternura de cúmplice. 
 
 
 
1. conte a leitura com suas próprias palavras. 
2. como você interpretaria esta leitura? 
 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
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VERBO 
 
Na leitura acima encontramos tempos compostos, alguns já estudados 
("estou precisando", "ficar olhando" "vou pedir", etc.) Recordemos agora 
os demais tempos compostos: 
 
CONDICIONAL COMPOSTO   Corresponde ao condicional Passado - 
FORMAÇÃO: Condicional do verbo TER + particípio passado 
 

   eu   TERIA FALADO 
    tu  TERIAS ESTUDADO 
    você 

   ele  TERIA COMIDO 
    ela 
    nós  TERÍAMOS ABERTO 
    vocês 
    eles  TERIAM DITO 
    elas 
 
MAIS QUE PERFEITO DO SUBJUNTIVO corresponde ao trapassato - 
FORMAÇÃO: Imperfeito do verbo TER + particípio passado 
 
    se eu  TIVESSE FALADO 
    se tu   TIVESSES ESTUDADO 
    se você   
    se ele  TIVESSE COMIDO 
    se ela 
    se nós  TIVÉSSEMOS ABERTO 
    se vocês 
    se eles TIVESSEM DITO 
    se elas 
 
USO: Uma hipótese irrealizável que se refere ao passado. 
 
Ontem choveu? Não.     Você foi ao clube? Sim. 

Se TIVESSE CHOVIDO, você TERIA IDO ao clube? 
Não, se TIVESSE CHOVIDO, eu TERIA FICADO em casa. 

 
Você recebeu um aumento? Sim.           Comprou um carro novo? Sim. 
Se você não TIVESSE RECEBIDO um aumento, TERIA COMPRADO um 

carro novo? 
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EMPREGO DO INFINITIVO 
(O infinitivo divide-se em impessoal e pessoal. ) 

 

 
Não há propriamente  regras que determinem o emprego do infinitivo 
(impessoal ou pessoal flexionado); o que se observa são tendências 
consagradas pelo uso por parte de bons autores. 
O verbo no infinitivo impessoal não é flexionado, é a forma como ele é en-
contrado no dicionário: amar, bater, partir. 
É usado nas locuções verbais, quando há verbos que equivalem a um único 
verbo. 
Exemplos: Eles podem falar equivale a “Eles falam”. 
Único sujeito para os dois verbos. 
Podem: verbo auxiliar que  é flexionado  conforme o sujeito ( no exemplo, 
sujeito = eles). 
Falar: verbo não flexionado, está no infinitivo impessoal. 
Infinitivo impessoal expressa o processo verbal de modo vago, geral. 
Exemplos: A maior virtude é ser honesto. / É proibido fumar neste recinto.  
 
Emprega-se o infinitivo impessoal: 
 
1. Quando não estiver se referindo a sujeito algum. 
     Ex.:  É necessário  estudar  as causas. 
2.  Quando tem valor imperativo. 
     Ex.:  O comandante deu ordem:“atirar!” 
3.  Quando faz parte de uma locução verbal. 
      Ex.:  Todos deveriam ler mais. 
4.  Quando, dependente dos verbos  mandar, deixar, fazer, ouvir , ver  e 

sentir, tiver por sujeito um pronome oblíquo. 
      Ex.:   Mandei-as calar. 
               Deixe-me  sair. 
5.  Quando precedido da preposição de seguido de adjetivos como  fácil, 

difícil , possível e semelhantes. Nesses casos, o infinitivo assume sentido 
passivo. 

     Ex.:   Isso é fácil de  resolver. ( ser resolvido) 
              É uma tarefa impossível de  cumprir . ( ser cumprida) 
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Emprega-se o infinitivo pessoal: 
 
1. Quando ele tiver sujeito próprio (expresso ou implícito) diferente do     

sujeito da oração principal. 
     Ex.:    A solução era irmos embora. 

O costume é os jovens escutarem e os velhos falarem. 
 

2.  Quando o sujeito, mesmo sendo o mesmo da oração principal, vier expresso 
antes do infinitivo. 

     Ex.: Para nós escutarmos  este disco, precisaremos de um aparelho 
melhor. 

3.  Quando o sujeito for indeterminado. Nesse caso estará na terceira pessoa do 
plural. 

     Ex.: Mesmo distante, percebi  falarem  alto. 

“Viver é andar para trás, é ceder terreno, é assim como um perde-
ganha.”  (Rachel de Queiroz)  

“Pescar, acima de tudo, é um esporte.” (Rachel de Queiroz)  

“Viver numa grande cidade é quase sempre estar longe.” (Drummond)  

Exemplo de conjugação de infinitivo pessoal: 
Para eu amar 

Para tu amares 
Para ele amar 

Para nós amarmos 
Para vós amardes 
Para eles amarem 
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  MÚSICA 

 
Já sei namorar . . . 
Já sei namorar                         Os Tribalistas 

 
Já _______ namorar 
             
Já _______ beijar de língua 
Agora só me resta ___________ 
Já _______ aonde ir 
Já _______ onde ficar 
Agora só me falta ________ 
Não tenho paciência p´ra televisão 
Eu não sou audiência para solidão 
Eu sou de ____________ 
Eu sou de todo __________ e 
Todo mundo me quer bem 
Eu sou de ___________ 
Eu sou de todo ____________ e 
Todo mundo é meu também 
Já _______ namorar 
Já ________ chutar a bola 
Agora só me falta ganhar 
Não tenho juízo 
Se você quer apto em jogo 
Eu quero é ser feliz 
Tô te querendo 
Como mingúem 
To te querendo 
Como Deus quiser 
To te querendo 
Como te quero 
To te querendo 
Como se quer 
Escute a música e complete a letra da mesma 
que está na coluna ao lado. Depois, divirtase 

cantando-a com a turma.
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REGRAS DE COLOCAÇÃO DO PRONOME 
 
* Não se pode iniciar uma frase com um pronome oblíquo. 
      Ex.:  Disseram-lhe que haviam terminado. 
              A menina machucou-se toda. 
 
* As partículas negativas atraem o pronome oblíquo: 
       Ex.:  Não me disseram nada. 
               Ninguém o viu. 
               Nada vos contaram. 
 
* Os adjetivos e pronomes relativos também atraem o pronome oblíquo: 
        Ex.:  A bolsa que você me comprou é muito  grande. 
               Ela é a mulher cujo marido se foi. 
 
Posposição do oblíquo “o”: 
 
Quando o verbo termina em vogal não há nenhuma modificação: 
         Ex.:  Peço-o. Amo-a. Terminei-a. 
 
O pronome oblíquo se transforma em “lo” quando é posposto a formas 
terminadas em r, s ou z. Estas consoantes desaparecem. 
          Ex.:  Amá-lo.   Fazê-la.    Ei-las.  Fazei-los. 
 
O pronome oblíquo adquire a forma “no” quando posposto a verbos  
terminados em m, ou com o ditongo nasal  ão. 

           Ex.:   Tinham-no.   Deram-na.   Dão-nos.  Põe-no. 
 

PRONOMES INDIRETOS 
 

   PARA MIM     -ME 
   PARA VOCÊ, ELE, ELA  -LHE 
   PARA NÓS     -NOS 
   PARA VOCÊS, ELES, ELAS  -LHES 
 

VERBOS QUE LEVAM O PRONOME INDIRETO: 
 
DAR  MANDAR          ENTREGAR        TRAZER 
 
ENSINAR PERGUNTAR     TELEFONAR       ESCREVER 
 
FALAR          DITAR                  LIGAR                 RESPONDER 
 
             VENDER         PEDIR 
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Eu dou um presente para você.  Eu lhe dou um presente. 
 
Você dá um livro para mim.   Você me dá um livro. 
 
Nós damos uma gorjeta para o garçom. Nós lhe damos uma gorjeta. 
 
O garçom dá a conta para nós.  Ele nos dá a conta. 
 
Os pais dão dinheiro para os filhos. Eles lhes dão dinheiro. 
 
 
 
EXERCÍCIOS  
 
A. Coloque o pronome: 
1. As crianças ___________ fazem muitas perguntas (para nós) e algumas 
vezes nós não ____________ damos respostas (para eles). 
2. Meus funcionários estão sempre _______________ pedindo aumento, 
(para mim) mas eu nunca posso ____________ dar (para eles). 
3. Diga ao Sr. Carlos que eu ___________ telefono hoje à noite (para ele). 
4. A companhia está ______________ oferecendo um curso de português 
(para mim). 
 
B. Preencha os espaços vagos com os possessivos. 
1.  A jovem foi passear com __________ irmão. 
2.  Mandamos pintar _____________ casa. 
3.  Vou comprar sapatos, porque os _____________ estão muito usados. 
4.  Paulo vai ao Rio com ___________ família. 
5.  Não tenho visto ____________ amigas ultimamente. 
6.  Vendemos ___________ carro e compramos outro. 
7.  Enquanto vou buscar _________ óculos, vocês podem ir buscar os 
__________. 
8.  Onde é que as meninas puseram os ______________ tênis? 
 
15. Revisei os livros um __________ um. 
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Observe a REGÊNCIA DOS VERBOS  antes de fazer o próximo exercício. 
 
 
 
 
 
 ESPERAR   alguém ou 
                alguma coisa 
  

PEDIR   alguma coisa      a alguém (ou para alguém) 
  

APRESENTAR  alguma coisa 
    ou alguém         a alguém 
 
ESCUTAR                     alguém ou 

                 alguma coisa 
 
 COMUNICAR   alguma coisa       a alguém 
 
 PERGUNTAR  alguma coisa       a alguém 
 
 RESPONDER  alguma coisa       a alguém 
 
 CHAMAR    alguém ou 
                alguma coisa 
  

EXAMINAR    alguma coisa 
     ou alguém 
 

ATENDER    alguma coisa 
     ou alguém 

 
     o (s) / a (s)             lhe (s) 
 
     Objeto direto,  isto é, Objeto indireto, isto é, ligado 
     complemento se liga ao ao verbo indiretamente, 
     verbo diretmente, sem através da preposição (a 
     preposição.  alguém ou para alguém) 
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Exercício 
 
 
 

Complete do texto abaixo com os pronomes adequados: 
 
O presidente chegou apressado ao seu gabinete. Os ministros já_________ 
há meia hora para iniciar a reunião. O presidente cumprimentou todos os 
presentes e pediu ___________ desculpas pelo araso. Em seguida todos 
sentaram e a reunião começou. 
 
Cada um dos ministros apresentou _______ um breve relato dos problemas da 
sua área. O presidente escutou _______ com muita atenção e fez algumas 
anotações. O ministro do trabalho, o último a falar, parecia tenso. 
 
Ele dirigiu-se ao presidente e comunicou ________ que a greve geral era 
iminente. O presidente perguntou _________ para quando estava marcada a 
greve. O ministro respondeu _________ que a greve estava prevista para a 
próxima quinta-feira. 
 
A secretária estava na sala ao lado. O presidente chamou ______ e pediu 
_____ para trazer os documentos contendo as reinvidicações dos 
trabalhadores. Então eles ______ examinaram e concluíram que era quase 
impossível atender ________. O ambiente na sala tornou-se mais tenso. 
 
Ninguém sabia o que podia acontencer. 
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PRETÉRITO PERFEITO DO SUBJUNTIVO 

 
FORMAÇÃO: Subjuntivo Presente do verbo TER + Particípio Passado 
 
    ... que eu TENHA FEITO 
    ... que você TENHA FEITO 
    ... que nós TENHAMOS FEITO 
    ... que vocês TENHAM FEITO 
 
USO: Quando o verbo ou expressão da primeira frase está no presente e o 
verbo da frase seguinte indica uma ação no passado. 
 
EXS.: É pena que vocês não TENHAM ASSISTIDO ao show. 
  Nós duvidamos que ele TENHA PAGO a conta. 
  Eu espero que você TENHA GOSTADO do livro. 
 
EXERCÍCIOS 
 
Preencha os espaços vagos com o particípio passado do verbo que está entre parênteses. 
1. Perguntei-lhe onde havia ______________ (pôr) os óculos. 
2. A casa era maior do que ela havia _______________ (pensar). 
3. João disse-me que já tinha ______________ (ler) este livro. 
4. Quando telefonei ao professor, ele já tinha ____________ (sair). 
5. Quando chegamos à estação, o trem tinha ___________ (partir). 
6. Marília perguntou-me se eu já tinha ________________ (partir). 
7. Ontem, recebi uns livros que havia ________ (encomendar) no ano passado. 
8. Elas disseram-me que haviam ______________ (fazer) um lindo passeio pelos 
arredores de Porto Alegre. 
9. Maria disse-me que nunca tinha _____________ (ver) um jardim tão bonito. 
10. Paulo disse que nunca havia ___________ (sentir) tanto frio como ontem. 
11. Quando Pedro e Paulo chegaram ao aeroporto, o avião já havia _________ (decolar). 
12. O médico disse que nunca tinha _____________ (ver) pacientes como nós. 
 
Preencha os espaços vagos com o verbo que está entre parênteses. 
1. Embora eu ___________ (ter) estudado não sei se passarei no exame. 
2. Maria não pôde ir à Europa, ainda que _________ (ter) feito tudo o que estava a seu 
alcance. 
3. Não sei onde está meu relógio; é provável que o _________ (ter) perdido. 
4. Embora minha mãe _________ (ter) gostado dos sapatos de pelica não os comprou. 
5. Eles não passaram de ano ainda que __________ (ter) estudado muito. 
6. É bem possível que elas _________ (ter) chegado ontem. 
7. Por mais que eu __________ (ter) tentado não aprendi a tocar piano. 
8. Embora nós ____ (ter) revisado as fichas dos arquivos, ainda há muita coisa por fazer. 
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NOTAS DE REGÊNCIA VERBAL 

 
Eu esqueci do livro 
Eu esqueci o livro 
Eu me esqueci do livro 
A primeira construção está gramaticalmente errada. A segunda e a terceira estão 
corretas. Para superar o problema, devemos nos conscientizar de que o verbo "esquecer" 
é muito equilibrado, muito simétrico, ou exige duas coisas  ou não aceita nenhuma delas. 
Expliquemo-nos melhor: 
a) Se dermos ao verbo "esquecer" um pronome oblíquo (me, te, se, nos, vos) também 
teremos que lhe dar a preposição "de" (do, da, dos, das). 
Exemplos:  Eu me esqueci do livro. 
   Ela se esqueceu do lenço. 
b) Mas, se cortarmos o pronome oblíquo, também teremos que cortar a preposição. 
Exemplos: Eu esqueci o livro. 

Nós esquecemos a festa. 
 
Deparou o perigo 
Deparou com o perigo 
Há autores que admitem o emprego do verbo "deparar" acompanhado da preposição 
"com". Devemos saber, entretanto, que é também perfeitamente correto empregar esse 
verbo sem preposição alguma. 
Exemplos: Ela deparou o perigo. 
 Quando Joaquim deparou a sogra na esquina, perdeu a coragem. 
 
Falou e disse! 
Segundo a tradição gramatical quem fala de, ou fala sobre, ou fala para, ou fala a; enfim 
o verbo falar exige preposição. Não está, portanto, de acordo com a gramática, por 
exemplo, a construção: Ele falou que chegaria atrasado, pois, no caso, o verbo em 
pauta foi empregado sem preposição. Corrige-se, substituindo o verbo "falar" pelo verbo 
"dizer": Ele disse que chegaria atrasado. 
Nota: O verbo "falar" dispensa, entretanto, a preposição, quando tem por objeto um 
idioma ou palavra "verdade". 
Exemplos: Falar francês; falar inglês; falar português. 
   Quem fala verdade não merece castigo. 
"Falar consigo" é a pessoa falar com ela mesma. A expressão "consigo" é reflexiva, ou 
seja, só devemos empregá-la quando se refere ao próprio sujeito da oração. 
Exemplo: Sozinho, ele discutia consigo mesmo as razões de seu insucesso. 
Estaria, porém, gramaticalmente errado, dizermos, por exemplo: Petrônia, eu preciso 
falar consigo. No caso, o sujeito é "eu", e a expressão "consigo" refere-se a Petrônia. 
Corrija-se, dizendo: 
Petrônia, eu preciso falar-lhe ou 
Petrônia, eu preciso falar com você. 
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PRONOMES: NOTAS 

 
Para mim ou Para eu ? 
 
Devemos dizer "para eu", quando após essa expressão, existir um verbo no 
infinitivo. 
Exemplo: Empreste-me esse livro para eu ler. 
Devemos dizer "para mim", quando, após essa expressão, não existir verbo 
no infinitivo. 
Exemplo: Empreste-me esse livro para mim. 
Essa mesma norma se aplica às expressões "para ti" e "para tu". 
Exemplo: Aquele livro era para ti ou apenas para tu leres ? 
Às vezes, por troca de ordem, o infinitivo, que não devia estar após esses 
pronomes, acaba por ocupar essa posição e nesse caso, mantêm-se as 
formas "mim" ou "ti". 
Exemplo: Para mim ir ou ficar não faz diferença (= ir ou ficar não faz 
diferença para mim). 
 
APRENDA A USAR:    NEM / ANDAR 
- Foi tudo bem em São Paulo? 
- Que nada! Tudo deu errado. Eu não consegui nem a passagem, nem o 
passaporte. 
- Que azar, mas da próxima vez vai dar certo. 
- Não sei não, eu ando cansado dessa burocracia. Sempre falta alguma 
coisa. 
 
Andar + Adjetivo 
Ando cansado – Estou cansado ultimamente. 
Ando tão bem disposto. 
Ando preocupado. 
 
Andar + Verbo 
Ando trabalhando muito – Estou trabalhando muito ultimamente. 
Ando bebendo muito. 
Ando dormindo tarde demais. 
 
NEM 
 
Nós não tomamos (nem) vinho nem cerveja. 
Eles não entregaram o jornal (nem) ontem nem hoje, 
 
Ela comeu alguma coisa? 
Nada. Não quis comer (nem) a lasanha nem a sobremesa. 
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Nem a sobremesa? Puxa! Ela anda sem apetite, essa menina! 
 
Não vendo meu carro nem pelo dobro do que você ofereceu. 
Nem morto eu peço desculpas pra ele. 
 
Ninguém gostou da peça… 
Nem o Cláudio? Ele adora teatro. 
Nem ele. 
 
 
 
Expressões com o verbo LEVAR: 

 
- Sérgio, 

nós 

precisamos trocar esse maldito chuveiro elétrico! 
- Por quê?  
- Porque eu não aguento mais! Ultimamente eu tenho levado choque  
todo dia na hora do banho! 
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MÚSICA  
 
Eu só quero um xodó 
Gilberto Gil  
 
 
Que falta eu sinto de um bem 
que falta me faz um xodó 
Mas como eu não tenho ninguém 
eu levo a vida assim tão só 
Eu só quero um amor 
que acabe o meu sofrer 
Um xodó pra mim 
do meu jeito assim 
que alegre o meu viver 
 
Diálogos Dirigidos 
 
- O que você estava fazendo quando eu telefonei? 
- Eu estava tomando banho. 
 
- O que você estava fazendo no clube ontem? 
- Eu estava nadando;  é que ontem eu não fui à escola.  
 
- O que vocês estavam falando quando eu cheguei? 
- Nós estávamos falando de você 
- Bem ou mal? 
 
- O que eles estavam estudando? 
 
- O que você estava dizendo? 
- Nada importante. Eu estava só pensando alto. 
 
PASSADO CONTÍNUO = VERBO ESTAR no passado + verbo no 
Gerúndio (-ando, -endo, -indo) 
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DIÁLOGOS 
 
No balcão da companhia aérea. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Cliente: - A senhora poderia me dizer que documentos preciso apresentar 
para receber minha bagagem que vem do exterior? 
Recepcionista:- O passaporte, uma declaração da companhia de aviação 
dizendo quando viajou, o conhecimento de embarque e uma declaração de 
conteúdo da bagagem visada pelo cônsul brasileiro no porto de embarque. 
Cliente: - Está bem. 
Recepcionista:- É só esta a bagagem que o senhor tem depois de ter 
passado um ano no Exterior? 
Cliente: - Esta é a que veio comigo. Mais uma mala e três caixotes com 
livros, roupas e utensílios domésticos estão vindo de navio, dentro de um 
contâiner. 
É o que se chama bagagem desacompanhada? 
Recepcionista: - É isso aí. 
 
 

   No bar e no restaurante 
-   Boa tarde, gostaria de     um 
café bem quentinho. 
-  Pois não, eis aqui o seu café. 
-    Mais alguma coisa. 
-  Quero um sanduíche de 
queijo com presunto.  
-     Quente ou frio? 
-     Quente. 
-    Aguarde um instante que 
eu esquento. 

-     Obrigada. 
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UMA REVISÃO DE PREPOSIÇÕES 
A) Complete se for necessário: 
1. Será que você pode emprestar seu casaco ....................... mim? 
2. O médico disse que ele deve fazer uma dieta e deixar ...... fumar. 
3. Você me ensina ................................. dirigir? 
4. Ele fez questão ................................. pagar a conta. 
5. Ele se envergonhou ............. não ter confiado ............ seu amigo. 
6. Nós acabamos ..................... voltar ........................ escola. 
7. Como é que eu faço ...................... chegar até lá? 
8. Ele não se conformou ....................... a morte da esposa. 
9. Você pode me ajudar ............... lavar os pratos depois do jantar? 
10. Eu gosto ..................... jogar cartas ...................... os amigos. 
11. Murilo se arrependeu ............ não ter viajado .......... os amigos. 
12.O cachorro do vizinho fugiu ....................... casa ontem. 
 
B) Coloque o mesmo número junto à preposição requerida pelo adjetivo e 
substantivo: 
1. dar olhada    (...) de 
2. dar atenção    (...) a 
3. dar opinião    (...) em 
4. dar parte    (...) sobre 
5. dar valor    (...) de 
6. dar conta    (...) em 
7. dar satisfação   (...) a 
8. estar interessado   (...) a 
 

UMA REVISÃO DE PRONOMES. 
A) Preencha os claros com o pronome adequado: 
1. Falei com Maria e disse ..............que sabia. 
2. Eu gosto muito de português, mas não ................... falo bem. 
3. José ................. viu quando chegou. 
4. Maria aproximou ........... quando eu ................. chamei. 
5. Seus filhos chegaram, mas não .............. vi. 
6. Deu- .............. o livro de português. 
7. Eu ............... vi ontem no baile. 
8. Eu ................... levantei da cadeira. 
9. Disse- ............. a verdade. 
10. José e Maria casaram- .............. na semana passada. 
11. Comprei a casa barata e vendi-...................... cara. 
12. Chamaram- ................ de preguiçoso e ele zangou-.................... 
13. Convido- ................. para ir ao cinema. 
14. Ela veio ver- ............. e presenteei- .................... com um livro. 
15. José deve aplicar- .................. ao trabalho. 
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C) Preencha os claros com o pronome adequado: 
1. Eu .................. dei a esmola. 
2. Aconselhei- ................... a estudar. 
3. Dei- .................. um abraço. 
4. Ele .................... veio buscar. 
5. Disse- ................... que ................ viesse apanhar no colégio. 
6. Não.......... responda assim; não ................ compreendeu. 
 
 
D) Preencha os claros, com todo, toda, todos, todas, tudo; empregue o 
artigo: 
1. ................. os estudantes estão na aula. 
2. ............... o que lhe disse é verdade. 
3. ............... as manhãs ele sai para o escritório. 
4. Nem ................... se diz. 
5. Ele está ....................... molhado porque apanhou chuva. 
6. José deu ................... o dinheiro que tinha no bolso. 
7. Dormi ................ a noite. 
8. ................... que se possui é fruto do trabalho. 
9. ............... estas casas estão à venda. 
10. Nem ................... se sabe, mas ..................... se pode aprender. 
 
 
E) Preencha os claros com o pronome correspondente: 
1. ...................... semeia ventos, colhe tempestades. 
2. A saúde é um bem sem ............... todos os bens valem pouco. 
3. Não conte a .................. os segredos ............... lhe forem confiados. 
4. Houve jamais ............ duvidasse que só pelo estudo se aprende? 
5. O tempo ............... tudo aniquila, aniquilar-nos-á também. 
6. Feliz aquele ................. pode dizer: nunca fiz mal a ................. 
7. Há ................ entre os alunos ............. não estudaram a lição. 
8. Na sua terra, ................. é profeta? 
9. ................. quer vai, quem não quer, manda. 
10. Na aula ................ dos estudantes exprimem sempre sua opinião. 
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Bom para treinar vamos a uma série de diálogos. Agora é você 
 
1. 
Ricardo: Como você se ...................... (sair) na prova ontem? 
Carlos: Muito mal. Se eu ................... (estudar), eu ....................... (sair-se) 
melhor. Não pensei que eu .......... (ir) encontrar tantas dificuldades. E você 
? Como se saiu? 
Ricardo: Bem! Mas se eu não ................... (prestar) muita atenção nas 
questões, eu não .......................... (fazer) nada. Elas eram totalmente 
confusas. 
 
2. 
Márcia: Você viu o que meu namorado fez comigo? Eu o estou esperando 
há duas horas ! 
Sílvia: Se o meu namorado ................. (fazer) isso comigo, eu nunca lhe 
..................... (perdoar). 
 
3. 
Jussara : Nossa ! como você está pálida! O que aconteceu? 
Míriam: Se você .................... (ver) o que eu vi ... Um assaltante acabou de 
roubar uma senhora ao meu lado ! 
Jussara: E o que você fez? 
Míriam: Na hora, eu fiquei sem saber o que fazer ... 
Jussara: Se eu ...................... (estar) no seu lugar, eu .............. (desmaiar) de 
susto! 
 
4. 
José: Como você gasta dinheiro à toa! Se eu ................. (ser) o seu pai, não 
lhe ............. (dar) metade do que ele lhe dá. 
Júlio: Você é que não entende os jovens ! Se você .................. (ser) pai, 
………….... (ser) o pior pai do mundo. 
 
5. 
Professor: Quero que vocês ..................... (fazer) os exercícios da lição 5 
para a próxima aula. 
Um aluno: O senhor não quer que a gente ....................... (fazer) antes os 
exercícios da lição 4? 
Professor: Não. Eu prefiro que vocês ........................ (fazer) primeiro a 
lição 5, porque ela é mais fácil. 
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6. 
Pedro: Talvez a faculdade ...................... (continuar) em greve. 
Márcio: Tomara que ............... (continuar), porque se a greve ................. 
(terminar) essa semana, eu não .......................... (ter) tempo de fazer todos 
os trabalhos. 
 
7. 
Mulher: Tomara que a Esmeralda ..................... (gostar) do nosso jantar 
ontem. Ela fala mal de tudo e de todos! 
Marido: Querida, e você acha que ela ..................... (ter) alguma 
consideração especial por você? É bem provável que ela ................... (falar) 
mal. Não sei por que você a convidou! 
 
8. 
Professor: Eu gostaria de que vocês ....................... (trazer) um artigo de 
jornal para lermos em classe. 
Um aluno: Você quer que nós .................... (ler) o artigo em casa? 
Professor: Seria bom. Se vocês ......................... (ler), sublinhem as palavras 
e expressões desconhecidas. 
 
 
Expressão: Acabar de 
 
- Eu vi tudo! 
- Como foi que aconteceu? 
- Bom, eu tinha acabado de estacionar o carro, ouvi um barulho, daí… 

 
- Nossa, que cara horrível! 
- É que eu acabei de sair do dentista. 

 
- Atenção, senhoras e senhores! O presidente acaba de anunciar que as 

eleições vão ser realizadas ainda esse ano. 
 
- Você tem alguma notícia do Alfredo? 
- Tenho. Aliás, eu acabei de receber um telefonema dele. 

 
RESUMINDO. Acabar de + infinitivo - 

 



 

 

 

126   

 
Exercícios: 
 
Responda às questões usando acabar de: 
 
1. O João já chegou? Já, ele_______________________________ 
2. Você regou as plantas?_________________________________ 
3. Onde está o Zezinho? (sair) _____________________________ 
4. Por que ela não quis jantar com a gente?___________________ 
 
 
 

Expressões: Algum ou Qualquer? 
 
-Sérgio, você quer comer alguma coisa? 
-Quero, estou morto de fome. 
-O que você prefere? 
-Tanto faz, qualquer coisa. 
 
-Hoje é o meu aniversário de casamento. 
-Preciso comprar alguma coisa especial para minha mulher. 
-Quantos anos? 
-Três. 
-Só? Então qualquer coisa serve. 
-Ah é? Vá dizer isso a ela… 
 
Exercício: 
Preencha com algum/alguma ou qualquer 
 
1. Você podia me indicar ____________hotel perto do aeroporto? 
2. Eu já não aguento mais essa situação. 
-É melhor você falar com o diretor, senão _______ hora você acaba tendo 
um enfarte. 
3. Por que você não expõe seu problema para alguém? 
-Porque não adianta falar com __________ pessoa. Só o presidente pode 
me ajudar. 
4. Todos os produtos dessa loja são bons. Você pode escolher 

_________um. 
5. Você precisa dar um pulinho ( uma passadinha) lá em casa para ver a 

reforma que eu fiz. 
-Tá legal! A que horas eu posso passar lá? 
-________________ hora. Nós vamos ficar em casa o dia todo. 
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MÚSICA  
 
Canção da América  Milton Nascimento/Fernando Brandt 
 
 
 
Amigo é coisa pra se guardar 
debaixo de sete chaves 
dentro do coração 
assim falava a canção 
Que na América ouviu 
mas quem cantava chorou 
ao ver seu amigo partir 
 
Mas quem ficou, no pensamento voou 
com seu canto que outro lembrou    
e quem voou, no pensamento ficou 
com a lembrança que o outro cantou 
 
Amigo é coisa pra se guardar 
do lado esquerdo do peito 
mesmo que o tempo e a distância digam não 
mesmo esquecendo a canção 
o que importa é ouvir 
a voz que vem do coração 
 
Pois seja o que vier, venha o que vier 
qualquer dia, amigo, eu volto 
a te encontrar 
qualquer dia amigo a gente vai se encontrar. 
 
 
1. Descreva um seu caro amigo. 
2. Invente uma história com um amigo sentados num bar. 
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DAR ORDEM  ACONSELHAR  PROIBIR 
 
Obter qualquer coisa dos outros: 
PEDIR E PERGUNTAR 
Em português existem dois verbos para descrever o ato de obter qualquer 
coisa de alguém: pedir e perguntar. 
 
Pedir  (chiedere per avere/ ottenere) 

Sr. Madeira, queria pedir-lhe um favor. 
 
Perguntar (chiedere per sapere) 

E eu pergunto-lhe o que tem andado ele a fazer ultimamente. 
 
Não existe em português um verbo como “chiedere” que é usado para os 
dois casos acima mencionados. 
 
Pedir alguma coisa de concreto e dar ordens 
 
Quando se deseja pedir alguma coisa ou dar uma ordem pode-se usar as 
seguintes expressões ou construções: 
 
Verbo no imperativo afirmativo ou negativo 
  Feche a janela , por favor. 
  Não atenda o telefone. Vou lá eu. 
 
Poder ( presente ou imperfeito) + infinitivo 
  Pode fechar a janela, por favor? 
 
Em um registro formal usa-se o imperfeito: 
  Pode fechar a janela? 
 
Importar-se de ( presente ou imperfeito) + infinitivo 
 
Usando esta forma de cortesia, não é necessário acrescentar a expressão “ 
por, favor”: 
  Importa-se de me comprar cigarros quando for à rua? 
  A senhora importava-se de regar as minhas plantas enquanto eu 
estiver fora? 
 
Ser capaz de ( presente ou imperfeito) + infinitivo 
Usando esta forma de cortesia, não é necessário acrescentar a expressão 
“por favor”: 
  A senhora era capaz de ir pôr esta carta no correio? 
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Para + grupo nominal 
No contexto familiar usa-se esta forma abreviada para dar ordens: 
 
  Para a mesa 
Perguntas no presente do indicativo 
  Passas-me o vinho, por favor? 
 
DESACONSELHAR, PROIBIR 
 
Verbo no imperativo negativo 
 
  Não atenda o telefone. Vou lá eu. 
Não + infinitivo 
 
O infinitivo usado como imperativo é pouco frequente no português. 
Compare as frases abaixo: proibição ou receitas de uso de um produto. 
 
  Não fumar 
  Inserir a tomada no transformador. 
 
Nem pensar em + infinitivo 
 
  Nem pense em ir passear para a Ribeira à noite. É muito 
perigoso. 
 
Proibir e outros verbos de proibição 
 
  Proibiu o filho de fumar 
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  Os 7 Anões e a Branca de Neve 

Jacob e Wilhelm Grimm 

Era uma vez uma rainha muito bonita. Um dia, costurando junto da 
janela picou-se no dedo com a agulha. Uma gota de sangue caiu 
sobre a neve acumulada no parapeito da janela. O vermelho ficou 
tão bonito sobre a neve, que a rainha suspirou: "Como gostaria de 
ter um filho com uma pele tão branca como a neve, os lábios 
vermelhos como o sangue e os cabelos tão negros como ébano." 
Pouco tempo depois, a rainha deu à luz uma menina de pele branca 
como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos 
pretos como o ébano. Assim foi batizada de Branca de Neve.  

Infelizmente, a rainha morreu logo após o nascimento da menina.  
Passado algum tempo, o rei voltou a casar-se. A nova rainha era muito bela, mas também muito má, 
não se interessando, nem um pouco, por Branca de Neve. A rainha passava a maior parte do seu 
tempo a olhar-se num espelho mágico, ao qual fazia todos os dias a mesma pergunta: "Espelho 
meu, diz-me se há alguém mais belo do que eu?" E o espelho respondia sempre o mesmo: "Minha 
rainha, vós sois a mais bela do reino." Esta resposta deixava a rainha feliz até ao dia seguinte, 
quando fazia de novo a mesma pergunta. Ela receava, acima de tudo, que outra pessoa viesse a ser 
mais bela do que ela em todo o seu reino. Durante este tempo, Branca de Neve foi crescendo, 
tornando-se cada dia mais bonita. Um dia, como de costume, a rainha perguntou ao seu espelho 

mágico: "Espelho meu, diz-me se alguém mais bela do que eu?"  Mas desta vez o espelho 
respondeu: "A Branca de Neve é a mais bela de todo o reino."  Ao ouvir estas palavras, a 
rainha ficou furiosa e, imediatamente, começou a fazer planos para se livrar da princesa. 
Por fim, em segredo, mandou chamar um dos caçadores do reino. "Leva a Branca de Neve 

para a floresta e certifica-te que não voltarei a ouvir falar dela! 
Terás uma boa recompensa." O caçador conduziu Branca de 
Neve para longe do castelo, abandonando-a no meio da 

floresta. Aterrorizada, a princesa sentiu vontade de chorar. 
Porém, logo se decidiu a procurar um lugar onde pudesse passar a noite.     
 
Branca de Neve foi andando pela floresta até encontrar uma casinha. Bateu à porta mas, como 
ninguém respondeu, ela entrou. No interior, viu uma mesa com sete pratos postos e, no andar de 
cima, encontrou sete pequenas camas todas alinhadas. Branca de Neve tinha fome e estava 
cansada. Depois de comer um pouco, estendeu-se num dos pequenos leitos e adormeceu. Ao cair 
da noite, os sete anões, que eram os donos da casinha, regressaram e encontraram Branca de 
Neve a dormir. Ela era tão bonita e parecia tão delicada que decidiram não a acordar. Na manhã 
seguinte os sete anões escutaram atentamente, a história de Branca de Neve. "Estarás em maior 
segurança se ficares aqui conosco."  Antes de partirem para o trabalho, os sete anões 
recomendaram à Branca de Neve para ser prudente e não abrir a porta a ninguém. "A rainha é muito 
traiçoeira!" disseram eles.  
 
Naturalmente, ao perguntar ao seu espelho, a rainha soube que a Branca de Neve vivia com os sete 
anões. Então, a rainha decidiu livrar-se da jovem de uma vez por todas. Disfarçou-se de camponesa 
e dirigiu-se à casa dos sete anões. "Tenho maçãs muito boas para vender!" disse ela à Branca de 
Neve. As maçãs pareciam tão deliciosas que Branca de Neve com pena da pobre camponesa logo 
se prontificou a comprar-lhe uma. Mas a maçã tinha sido envenenada e logo que ela deu  a primeira 
dentada caiu desfalecida no chão. Nessa noite, os sete anões encontraram Branca de Neve no 
chão. Como viram que ela não respirava, pensaram logo que estava morta. Os sete anões ficaram 
desolados e não eram capazes de enterrar a jovem. Então decidiram construir um caixão em vidro 
para ela, e colocaram-no no cimo de uma colina. Dia e noite, havia sempre um anão a velar ao seu 
lado. Os anos passaram e Branca de Neve parecia sempre estar a dormir.  

Um dia, um jovem príncipe que cavalgava pela floresta deparou com o caixão de vidro, 
onde Branca de Neve repousava. Ela era tão bonita que o príncipe, assim que a viu, 
apaixonou-se por ela. "Deixai-me levá-la para o meu castelo. Prometo-vos que a velarei 
sempre. Não posso viver sem ela."  Os anões, comovidos com tanto amor do príncipe, 
acabaram por concordar. Mas, assim que os criados do príncipe elevaram o caixão de 
vidro, o pedaço de maçã que Branca de Neve tinha engolido, desalojou-se da sua 
garganta e a princesa abriu os seus olhos. Logo que viu o príncipe, Branca de Neve 
enamorou-se dele  imediatamente. Pouco tempo depois, Branca de Neve e o príncipe casaram e 
viveram felizes para sempre.  
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Esta dispensa é uma coletânea de vários anos de experiência dando aulas e 
aprendendo também com os próprios alunos. 

Serve como base para poder entender, falar e escrever esta língua tão difícil mas 
muito bonita e sonora. 

 
Um bom proveito a todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia: 
 
 
Esta dispensa é uma coletanea de diversos livros e gramáticas que facilitaram o 
aprendizado da língua portuguesa. 
 
Para a confecção desta se tomou como base as gramáticas:  

-     Fala Brasil de Pierre Coutry e    Elizabeth Fontão 
- Falando,  Lendo e Escrevendo    Português de  Emma Ebertain  e Samira 

Lunes 
- Gram. Contep. da Língua Port.  de José Nicola e Ulisses Infante. 
- Topicos do Professor Pascoal. 
- As músicas fazem parte do repertório brasileiro com nomes como Vinicis, 

Tom, Chico, Gil,.... 
- Internet e outros. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


