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AULA 1
Alfabeto da Língua Portuguesa,  

Saudações e Apresentação
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Letra Nome Árabe Grafia e Pronuncias Exemplos
A - a Á ا a, á (a); â, ã (an) casa, lá, lâmpada, irmã

B - b Bê ب b bola, bom

C - c Cê c = ká / c = éssi
casa, comida (ká)

cebola, cinema (éssi)

D -d Dê د d = dê / di = dji
dançar, Deus (dê)

dia, onde (dji)

E - e Ê É ّع ع e, ê, é crescer, cadê, pé

F - f Éfe ف f faca, futebol

G - g Gê غ g = ga / ge, gi - jê
gato, gosto (guê) / 
girafa, gente (gê)

H - h Agá -------- hospital, humano

I - i I ى i, í igreja, irmã, família

J - j Jóta ج j jantar, jogo, berinjela

K - k Cá ك k Kátia, Kauê, Karina

L - l Éle ل l = éli / l = u
língua, lua (éli)

Brasil, Salvador, igual (u)

M - m Ême م m música, amigo

N - n Êne ن n nariz, nuca

O - o Ó ّو  ْو o, ô, ó, õ (on) ovo, avó, avô, aviôes

P - p Pê ْب p peixe, pescar

Q - q Quê ه k quando, quente, líquido 

R - r Érre ر r = érri / r = rê rua, rio (érri)
cara, mulher, igreja (rê)

S -s Ésse س s = éssi / s = zê senhor, sapato (éssi)
coisa, casa (zê)

T - t Tê ت t = t / ti = txi Talita, tatu, teto (tê)
Haiti, tia, dente (txi)

U - u U و u, ú uva, saúde

V - v Vê ّب v vaca, ver

W - w Dáblio w = u / w = v William, Wilson (u)
Walter, Wagner (v)

X - x Xis
x = xis / x = ks

 x = zê/ x = éssi

xícara, caixa (xis)
táxi, tóxico (ks)

exame, exato (zê)
próximo (éssi)

Y - y Ípsilon ي i Yuri, Yara (i)

Z - z Zê ز z cozinha, Zimbáue (z)

Alfabeto
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Ç - ss (braço, criança) SS - éssi (passáro, isso)

CH - x (chá, chamar) GUE, GUI - (sangue, águia)

LH - li (folha, filho) QUE, QUI - ke, ki (quente, quinta-feira)

NH - ñ (minha, unha) GUA, GUO - gua (água)

RR - érri (carro, barriga) QUA, QUO - kua, kuo (quando)

Frases utilizadas em uma apresentação:

- Bom dia / Boa tarde / Boa noite.

- Eu sou o / a                                                    . 

- Como soletra o seu nome? 

- Eu sou brasileira. Tenho                          anos. E você?

- Meu telefone é                                      . E o seu?

- Meu endereço é                                                 , número                     . E o seu?

- Quando você chegou ao Brasil? 

Apresentação
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AULA 2
Pronomes
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Eu Eu

Tu -

Ele / ela Você / ele / ela / a gente

Nós Nós

Vós -

Eles / Elas Eles / elas / vocês

Pronomes pessoais

Eu Meu, minha, meus, minhas

Tu Teu, tua, teus tuas

Ele / ela / você Seu, sua, seus, suas, 
(dele, dela, deles, delas)

Nós Nosso, nossa, nossos, nossas

Vós Vosso, vossa, vossos, vossas

Eles / elas / vocês Seu, sua, seus suas 
(dele, dela, deles, delas)

Pronomes possessivos

Masculino

Feminino

Eu Você/ eles /ele Nós Exemplo

meu seu nosso carro

meus seus nossos carros

minha sua nossa f ilha

minhas suas nossas f ilhas

Pronomes possessivos



6

Exemplo: (eu)   Minha  casa é grande.

1.              filho está aqui. (Eu)

2.              celular é novo? (Você)

3. A   caneta              é azul. (Paulo)

4. Nós estamos na              casa. (Nós)

5. As chaves              estão aqui. (Eles)

6. As canetas              são vermelhas. (Ana)

7.              livros são bons. (Você e eu)

8.              família é pequena. (Eu)

9. Os              amigos estão na Venezuela. (Eles)

10.              amigos estão aqui. (Eu)

11.              livro está no armário. (Nós)

12. O              jornal está na              mesa. (Você + eu)

Complete as frases com os pronomes possessivos:   
dele, dela, nossos, seu, minha, seus, meus, nosso, nossa, seu, minha, meu, deles 

1. Eu vou usar 

a minha roupa nova.

2. Nós vamos com o seu 

carro ou com o meu?

3. Ela comprou comida 

para o gato dele.

Exemplos: 
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Perguntas e frases frequentes na sala de aula:
 

Como se escreve                                   ? 

Como se pronuncia                                   ? 

Como se soletra                                   ? 

Como se diz                                , em português? 

O que significa                                   ? 

Não entendo = Não compreendo 

Não ouço = Não escuto 

Fale mais alto, por favor! 

Repita, por favor! 

Alguma dúvida?  

Alguma pergunta? 

Eu tenho uma dúvida / pergunta 

Não sei. 

Mais devagar, por favor. 

Está errado. 

Está certo. 

Correto. 

Muito bem! 

Obrigado! Obrigada!
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AULA 3
Números, Dias da Semana e Relógio
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1 - Um 20 - Vinte

2 - Dois 30 - Trinta

3 - Três 40 - Quarenta

4 - Quatro 50 - Cinquenta

5 - Cinco 60 - Sessenta

6 - Seis 70 - Setenta

7 - Sete 80 - Oitenta

8 - Oito 90 - Noventa

9 - Nove 100 - Cem

10 - Dez 101 - Cento e um 

11 - Onze 200 - Duzentos

12 - Doze 300 - Trezentos

13 - Treze 400 - Quatrocentos

14 - Quatorze / Catorze 500 - Quinhentos

15 - Quinze 600 - Seiscentos

16 - Dezesseis 700 - Setecentos

17 - Dezessete 800 - Oitocentos

18 - Dezoito 900 - Novecentos

19 - Dezenove 1000 - Mil

Números
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Que horas são?

Que horas são?                                                                                               

Que horas são?                                                                                               

Que horas são?                                                                                               

em ponto

e trinta / e meia

...e trinta e cinco ... e vinte e cinco

...e cinquenta e cinco /
cinco para as...

...e quarenta e cinco /
quinze para as...

...e cinco

...e quarenta /
vinte para as... ... e vinte

...e cinquenta /
dez para as...

... e dez

... e quinze
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Tempo

Anteontem

Ano

retrasado

Amanhã                       
Depois de

amanhã

Ano

que vem

Ontem

Ano

passado

Este

ano

                       /                        /                        /                        /                        /
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NoiteTarde MadrugadaManhã

6h 12h 18h 24h

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Janeiro Julho

Fevereiro Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Junho Dezembro

Dias da semana Meses
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AULA 4
Ser e Estar
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Exemplo: Você  é  haitiano?   Sou sim/ Eu sou.

1. - A Maria              dentista? 

2. O Paulo e você              amigos? 

3. Eles             vendedores? 

4. Elas              brasileiras?

5. O jornal              bom?

6. As roupas              caras?

7. O celular              velho?

8. Você              estudante?

9. Sua bolsa              azul?

10. O ponto de ônibus              aqui?

Complete as perguntas com o verbo SER  
e responda as perguntas usando apenas o verbo:

Pronome Ser Estar

Eu Sou Estou

Você É Está

Ele / ela É Está

A gente É Está

Nós Somos Estamos

Vocês São Estão

Eles / elas São Estão

Verbo SER e ESTAR
1. Ela é minha amiga 

(relacionamento)

2.  Eu sou brasileiro 

(nacionalidade) 

3. Hoje é dia 22. São 9 horas 

(data/ hora)

Exemplos: 

Ela               , sim 

Nós              , sim 

Eles              , sim 

Elas              , sim 

Ele               , sim 

Elas              , sim 

Ele               , sim 

Eu                , sim 

Ela               , sim 

Ele               , sim
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1.  Ela                          com calor?                 sim 

2. Eles                          ocupados?                 sim 

3. O documento                          na mesa?               sim

4. Paulo                          aqui?                 sim 

5. Maria                          com fome?                sim 

6. Os alunos                         na sala?                sim 

7. Você                          doente?                 sim 

8. O seu amigo                          com frio?                 sim 

9. A Maria                         feliz?                 sim 

10. O ônibus                          atrasado?                 sim

A: Você não é brasileiro, é?  

B: Não, não sou.  Sou                                      . 

A: Você ainda não conseguiu uma casa para morar? 

B:                                     , ainda                                       

Estou no Brasil há cinco meses.  

A: Você está falando bem o português. 

B: Estou sim. Obrigado!

Complete as perguntas com o verbo ESTAR  
e responda as perguntas usando apenas o verbo:

Agora, complete as lacunas com a negativa  
verbos ser/estar

Você  está  cansado? 

 Estou  sim

Exemplos: 

- Você  é  haitiano?
- Não  sou , não  
- Você  está  em casa?
- Não estou , não 

Exemplos: 
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AULA 5
Verbos regulares terminados em AR
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Eu Ando

Você Anda

Ele / ela Anda

A gente Anda

Nós Andamos

Vocês Andam

Eles / Elas Andam

ANDAR

Verbos regulares terminados em AR

1.  Ele                                       pouco. 

2. Eles                                      francês e inglês. 

3. Ela                                      demais.

4. Nós                                      muito alto. 

5. Elas                                      muito baixo. 

6. Você                                      muito rápido. 

7. Eu                                      depressa. 

8. A gente                                      devagar. 

9. Nós                                      com todo mundo.

10. Eu                                      com a minha família.

Complete com o verbo FALAR
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1.  Ele não                                       de manhã. 

2. Eu                                      português. 

3. Ela                                      à noite.

4. Nós                                       juntos. 

5. Elas                                      francês. 

6. Eles                                       no parque. 

7. Você                                       muito.

8. Vocês não                                       em casa.

9. Eu                                        sozinho.

1.  Eu                                      no restaurante. 

2. Ele                                      demais. 

3. A gente                                      junto.

4. Ela não                                      comigo. 

5. Vocês                                      em São Paulo? 

6. Eles                                      no mesmo lugar. 

7. A gente não                                      no Brasil. 

8. Você                                      aqui? 

9. Nós                                      em equipe.

10. Meu amigo                                      para a Igreja.

Complete com o verbo ESTUDAR

Complete com o verbo TRABALHAR
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Escreva mais sentenças com os verbos: 
pensar, gostar, viajar, comprar.
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AULA 6
Verbos regulares terminados em ER /

Alimentos
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Eu Como

Você Come

Ele / ela Come

A gente Come

Nós Comemos

Vocês Comem

Eles / Elas Comem

COMER

Verbos regulares terminados em ER

1.  Ele                                       muito suco. 

2. Eu                                      pouco café. 

3. Nós                                      chá.

4. A gente                                      muita água. 

5. Eles                                      cerveja. 

6. Eu não                                      cachaça. 

7. Meu pai                                      água de coco. 

8. Nós                                      caipirinha. 

9. Minha vó                                      suco de laranja.

10. Vocês não                                      vinho?

Complete com o verbo BEBER



22

1.  Ele                                       rápido. 

2. Eu                                      devagar. 

3. Ela                                      no caderno.

4. Nós                                       no livro. 

5. A gente                                      muito pouco. 

6. Eles                                       relatórios.

7. Meu filho não                                       cartas.

8. Eu                                       e-mails.

9. A gente                                        muito.

10. Ele                                        no computador.

1.  Ele                                      móveis.

2. Eu                                        autopeças.

3. Ela                                        carros.

4. A gente                                      os projetos. 

5. Meu pai                                        para o exterior. 

6. Ele                                        na América Latina. 

7. Nós                                        motores. 

8. O moço                                        muito pouco. 

9. A moça                                        para todo mundo.

10. Ela                                        roupas.

Complete com o verbo ESCREVER

Complete o verbo VENDER
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Escreva mais sentenças com os verbos: 
responder, correr, atender, escolher.
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Alimentos
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Dê exemplos de comidas:

Dê exemplos de bebidas:

1. Doces:                                                                                                                                                                           

2. Azedas / Amargas:                                                                                                                                

3. Salgadas:                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                     

1. Café da manhã:                                                                                                                                       

2. Almoço:                                                                                                                                                        

3. Jantar:                                                                                                                                                                

Você prefere frango: Você prefere bife:

Frito Mal passado

Cozido Ao ponto

Assado Bem passado

O que você comia no seu país?
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Diálogo entre Victor e Estela:

(Victor) - Você quer almoçar comigo, hoje?

(Estela) - Quero. Onde? 

(Victor) - Podemos comer um PF* no restaurante da esquina.

[No Restaurante]

(Garçom) - Boa tarde! O que vão pedir?

(Victor) - Boa tarde! Quais são os pratos de hoje? 

(Garçom) - Hoje, nós temos filé de frango com legumes, bife com mandioca

frita, peixe com purê de batatas e macarrão com frango. 

(Estela) -  Eu quero um bife com mandioca frita. Acompanha arroz e feijão?

(Garçom) - Sim. Você quer o bife mal ou bem passado?

(Estela) - Ao ponto.

(Garçom) - E o senhor?

(Victor) -  Eu quero um macarrão com frango.

(Garçom) - Vocês vão beber alguma coisa?

(Estela) - Eu quero um suco de laranja com gelo e sem açúcar.

(Victor) -  Eu quero um refrigerante. 

(Garçom) - Temos Guaraná, Coca, Fanta e Tubaína.

(Victor) -  Eu quero um Guaraná bem gelado.

(Garçom) - Algo mais?

(Victor) -  Só isso. Obrigado!

(Estela) -  Obrigada!

* PF = Prato Feito 
(muito comum na cidade de São Paulo)
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AULA 7
Verbos regulares terminados em IR
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Eu Discuto

Você Discute

Ele / ela Discute

A gente Discute

Nós Discutimos

Vocês Discutem

Eles / Elas Discutem

DISCUTIR

Verbos regulares terminados em IR

1. Ele                                        a prova. 

2. Eu                                      lição todos os dias. 

3. Ela não                                      nada.

4. Nós                                      a apostila. 

5. A gente não                                      os outros publicamente. 

6. Eles                                      o texto. 

7. Nós                                      os exercícios de lição de casa. 

8. Eu                                      meus alunos. 

9. Ela                                      a irmã.

10. Vocês                                       esta redação.

Complete com o verbo CORRIGIR
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1.  Eu                                       a janela. 

2. Ela não                                      a porta à noite. 

3. Você                                      a gaveta.

4. Nós não                                      a correspondência. 

5. Elas                                      a casa. 

6. A gente                                      o restaurante. 

7. Eles                                      o livro.

8. Eu                                      o arquivo no computador.

9. Nós                                      a fábrica.

10. Você                                      a loja.

1.  Ele                                       o almoço comigo. 

2. Eu                                      o escritório com ele. 

3. Ela                                      as tarefas de casa.

4. Nós não                                      o apartamento. 

5. Elas                                      todas as coisas. 

6. Eles                                      o material de português. 

7. A gente                                       os custos da casa. 

8. Você                                      o espaço comigo? 

9. Eu não                                      o livro com eles.

10. Nós                                      o computador.

Complete com o verbo ABRIR

Complete com o verbo DIVIDIR
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Escreva mais sentenças com os verbos: 
decidir, partir, corrigir, imprimir.
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AULA 8
Artigos, vocabulário e clima



33

o dia, o clima, 
o mapa, o planeta, etc.
feminino e masculino:

o/a estudante,  
o/a cliente,  
o/a turista

Exceções:Feminino e masculino

Singular Plural

Masculino o os

Feminino a as

Singular Plural

Masculino um uns

Feminino uma umas

Artigos definidos

Artigos indefinidos

1.                                       carros. 

2.                                      amigo. 

3.                                      computador.

4.                                      França. 

1.                                       cachorro. 

2.                                      museus. 

3.                                      cinema.

4.                                      gato. 

Complete com artigos definidos:

Complete com artigos indefinidos:

5.                                      homem. 

6.                                      casas. 

7.                                      mulher. 

8.                                      canetas.

5.                                      ruas. 

6.                                      pessoas. 

7.                                      amigos. 

8.                                      teatro.
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Vocabulário

O passaporte O bilhete único A carteira As bolsas

A mochila O celular Os livros Os cadernos

A caneta O ônibus O metrô O trem

Os papéisA CNH  (Carteira
Nacional de Habilitação)

O CPF (Cadastro
de Pessoa Física)

A carteira
de trabalho

O computador A tesoura
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Por que ...?   Por que você quer estudar português? 

Quem...?   Quem é a professora? 

Como...?   Como é o seu nome?

Qual...?   Qual é a sua idade?

Quanto... ?   Quanto custa isso?

Quando...?   Quando é a próxima aula? 

Onde... ?    Onde é a escola? 

O que ...?   O que significa isso? 

Como fazer perguntas?

      ? Meu nome é Paulo.

      ? Eu estou em casa.

      ? São 7 horas.

      ? Eu nasci no Brasil.

      ? Isto custa R$50,00.

      ? Eu nasci em outubro de 1998.

      ? Porque eu gosto de sair.

      ? Meu professor(ra) é o/a   .

      ? Eu vou de ônibus.

      ? Eu quero comprar verduras.

Quais são as perguntas para estas respostas?
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Texto informal sobre o dia a dia de Janaína:

 Janaína é estoquista. Ela acorda todo dia às 5h30 da manhã. Então, ela 

toma banho e depois toma café da manhã. Ela sempre vai para o trabalho 

às 7 horas. No trabalho, ela faz muitas tarefas: controla entrada e saída de 

mercadorias, separa os produtos para entrega e atende os telefonemas. Ao 

meio-dia, ela almoça, e, às 5h30 (cinco e meia da tarde), ela volta para casa. À 

noite, enquanto prepara o jantar, ela assiste à televisão. Janaína dorme, mais 

ou menos, às 11 horas da noite.

Agora, escreva sobre a sua rotina:
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O clima

Como está o tempo hoje?

Hoje está

quente

frio

ensolarado

chovendo

ventando

nublado

fresco

Ela está com frio. Eu estou com calor.
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AULA 9
Trabalho
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AULA 10
Rotina
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Rotina
Complete com: tomar café da manhã / dormir / trabalhar / estudar 

ir para o trabalho / escovar os dentes / almoçar / acordar / jantar 

tomar banho / assistir à TV / pegar metrô
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AULA 11
Verbos irregulares
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Dar Ficar Ter Fazer Ir Dormir

Eu

Tu

Você

Ele

Ela

A gente

Nós

Vós

Vocês

Eles

Elas

Verbos irregulares - Presente do indicativo

Cair Dizer Sair Fazer Estar Rir

Eu

Tu

Você

Ele

Ela

A gente

Nós

Vós

Vocês

Eles

Elas

Verbos irregulares - Presente do indicativo
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01. Pedro    aulas de Português. 

02. Eu    comida para os pássaros. 

03. Ana    explicações interessantes. 

04. Nós    muitas entrevistas. 

05. Elas    aulas de música. 

06. Maria e Paulo    receitas típicas. 

07. A gente    muitos presentes. 

08. Ele    uma volta no parque. 

09. Minha mãe    muitos conselhos. 

10. Eles    dinheiro para a festa da comunidade.

01. Os alunos sempre    nesta sala. 

02. Nós    com calor aqui. 

03. Paulo e eu    aqui todos os dias. 

04. João    com fome à noite. 

05. Nós    ocupados o dia todo. 

06. A chave    na porta. 

07. O atleta    com sede depois de correr. 

08. Paulo e o filho    com sono à noite. 

09. O lápis    na gaveta do móvel. 

10. As crianças    felizes depois da aula.

Complete as sentenças com o verbo DAR

Complete as sentenças com o verbo FICAR
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01. Pedro    três filhos. 

02. Eu    duas irmãs.  

03. Ana não    carro. 

04. Nós    um bom emprego. 

05. Elas não    irmãos. 

06. Maria e Paulo    um apartamento. 

07. A gente    muitos amigos. 

08. Você    olhos bonitos. 

09. A gente   muito tempo livre. 

10. Paulo e José    muitos livros.

01. Julio    toda a lição de casa. 

02. Eu    aulas de Português. 

03. Ana não    muitas viagens. 

04. Maria e Paulo    comida chilena. 

05. A gente    muitos exercícios. 

06. Ele    caminhada no parque. 

07. Nós    ginástica de manhã. 

08. Rose e Bete    visitas aos migrantes. 

09. Vocês    um bom trabalho. 

10. Ela    doces para vender.

Complete as sentenças com o verbo TER

Complete as sentenças com o verbo FAZER
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01. Eu    ao cinema. 

02. Ana    ao cabeleireiro. 

03. Nós    ao banco. 

04. Maria e Paulo    ao restaurante. 

05. A gente    para o Rio de Janeiro. 

06. Ela    de trem para a praia. 

07. Paulo e eu    para Minas Gerais. 

08. Vocês    à feira livre. 

09. Nós    à Igreja no domingo. 

10. A gente sempre    ao barbeiro do bairro.

01. Eu    às 10 horas da noite. 

02. Minha filha    muito. 

03. Ele    no ônibus. 

04. Nós    até mais tarde aos domingos. 

05. Os bebês    bastante. 

06. Meu irmão e eu    no mesmo quarto. 

07. Você    tarde? 

08. Eles    de pijama. 

09. Os gatos    no sofá. 

10. A gente sempre    sábado a tarde.

Complete as sentenças com o verbo IR

Complete as sentenças com o verbo DORMIR
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AULA 12
Direções
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Como chegar?

Vire a terceira rua 
à esquerda

Na esquina

Semáforo, 
sinal ou farol

Ao lado

Faixa de
pedestres

Na frente

Vire a segunda rua 
à direita

Entre A e C.
No meio de...

Cruzamento Calçada Rua Vire à esquerda

Vire à direita Siga reto Passe... Cruze /
Atravesse
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- Por favor

- Com licença

- Desculpa

- eu gostaria de saber

- eu queria saber

- poderia me informar

- onde fica

- onde é

- onde está

- como chego...

- o hospital?

- a escola?

- a polícia?

- o supermercado?

Como chegar?

Expressões
de polidez

Perguntas 
polidas

Perguntas 
diretas Lugar
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   A: - Com licença, onde fica o correio?
   B: - Fica na rua Verde. Você vira a terceira rua à esquerda. Anda um 
quarteirão e cruza a rua Laranja. O correio fica em frente ao Pet Shop. 
   A: - Obrigado (a)

   A: - Por favor, como eu chego na estação Butantã?
   B: - Você pega o metrô sentido Tucuruvi.  Vai até a estação da Luz. 
Lá, você faz a transferência para a linha Amarela sentido Morumbi.  
Desce na oitava estação. É a estação Butantã.

Por favor, você poderia me informar onde fica a escola?

Diálogo 1: Na rua.

Diálogo 2: No metrô.
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Exercício: Faça um diálogo pedindo informação de como ir da estação 
Sé para a estação Capão Redondo:
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AULA 13
Futuro com o verbo IR
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João, meu marido                                  para o escritório e eu                                para 

o banco. Meus filhos                                  para a escola. No fim da tarde nós

                                  para casa. Hoje, domingo, nós todos                                    para 
o parque para passear?

01. Eu      para o centro. (táxi) 

02. Nós      para a fábrica. (carro) 

03. Eu      para Brasília. (avião) 

04. Vocês      para Salvador. (navio) 

05. Os funcionários      para o escritório. (metrô) 

06. Pedro e Luísa      para o Rio de Janeiro. (avião) 

07. Nós      para a escola. (à pé) 

08. Você      para o trabalho. (ônibus) 

09.  Helena      para casa. (trem) 

10. Os meninos      para o campo de futebol. (bicicleta)

Complete as sentenças com o verbo IR e complemento:

Complete as sentenças com o verbo IR:

Eu vou de ônibus para 

a cidade. (ônibus)

Exemplos: 

à pé

de metrô

de táxi

de trem

de avião

de ônibus

de carrode navio

de bicicleta

IR
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01. Eu      português no próximo semestre. (estudar) 

02. Ana      na lanchonete depois do trabalho. (comer) 

03. Pedro      os projetos com o chefe amanhã. (discutir) 

04. Nós      sobre a nossa próxima viagem. (falar) 

05. Maria e Paulo      o carro deles. (vender) 

06. A gente      sobre a festa de aniversário. (conversar) 

07. O que você       para ele? (perguntar) 

08. Eu       a um filme na TV hoje à noite. (assistir) 

09.  Vocês       no parque amanhã de manhã? (andar) 

10. Elas      todos os dias de manhã. (correr)

Complete as frases usando os verbos, em parênteses, no futuro, 
com o verbo IR:

Eu vou comer  Ela vai trabalhar  Nós vamos escrever

Você vai dormir  A gente vai estudar Vocês vão assistir

Exemplos: 

Eu vou andar

Você vai comer

Ele vai partir

A gente vai passear

Nós vamos viajar

Eles / Elas vão trabalhar

Futuro com verbo IR
verbo IR conjugado + verbo infinitivo
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01. O que você      na semana que vem? (estudar)

             

02. Onde a Ana      depois do trabalho? (comer)

             

03. O que você      com ela? (falar)

             

04. O que José e Heloisa      ? (vender)

            

05. O que você      ? (assistir)

             

06. Onde vocês      amanhã de manhã? (andar)

             

07. Com quem ela       no parque? (correr)

             

08. Por que o Pedro       de emprego? (mudar)

             

Complete as perguntas. A seguir, responda usando os verbos em 
parênteses, no futuro, com o verbo IR
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AULA 14
Pretérito Perfeito
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Falar Entender Partir

Eu Falei Entendi Parti

Você Falou Entendeu Partiu

Ele / Ela Falou Entendeu Partiu

A gente Falou Entendeu Partiu

Nós Falamos Entendemos Partimos

Vocês Falaram Entenderam Partiram

Eles / Elas Falaram Entenderam Partiram

Pretérito perfeito

Comer Beber Tomar Gostar Preferir Amar

Eu

Você

Ele / Ela

A gente

Nós

Vocês

Eles / Elas

Comer Beber Tomar Gostar Preferir Amar

Eu

Você

Ele / Ela

A gente

Nós

Vocês

Eles / Elas

Presente

Pretérito perfeito
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Complete as orações com o verbo no passado (Pretérito Perfeito):

01. Hoje de manhã nós      muitos emails. (escrever) 

02. Eu      um presente de aniversário. (receber) 

03. Ela      muito bem no show de ontem. (cantar) 

04. A gente      as janelas. Estava chovendo muito forte. (fechar) 

05. Vocês      o jogo de futebol?  (ganhar) 

06. O professor      que não terá aula hoje. (avisar) 

07. Helena e Joana      o ônibus para ir ao trabalho. (tomar) 

08. Nós       a falar português muito bem. (aprender) 

09.  Eu       um sonho. (realizar) 

10. Vocês      o trabalho? (terminar)

11. Eu      que estava muito feliz. (falar) 

12. A gente      muito hoje. (caminhar) 

13. Ontem você      o dia todo! (estudar) 

14. Eles      muito tempo até o trem chegar. (esperar) 

15. Eu e Carlos      todas as roupas ontem de manhã. (lavar) 

16. Na semana passada, Maria e Helena      sobre a História 

do Brasil. (discutir) 

17. Pedro estava com muita fome. Ele     todo o jantar. (comer) 

18. Eu tinha uma dúvida e      ao professor. (perguntar) 

19.  Márcia e Joaquim       como dançar samba. (ensinar) 

20. Eu      como fazer uma deliciosa feijoada. (aprender)
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Responda

01. O que você tomou no café da manhã? 

             

02. O que você comeu, ontem, no almoço?

             

03. O que seu colega comeu, ontem, no jantar? 

             

04. Qual comida brasileira você mais gostou? 
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AULA 15
Informação
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Informação

Este é um trecho de uma matéria do Estadão, publicado em 2018 que retrata 
diversos migrantes. Esse trecho é sobre um boliviano:

“Apaza pensou que se estava em São Paulo era também para conse-
guir refazer a própria trajetória. Saiu da confecção. Conseguiu empre-
go como cabeleireiro, virou funcionário de um salão. Há quatro anos, 
conquistou sua liberdade: atende em uma cadeira de um dos muitos 
salões de cabeleireiro com clientela totalmente boliviana no Bom Retiro. 
“Faço meu próprio horário”, explica. “O que significa ficar até mais tar-
de em dias de bom movimento. E, aos sábados, quando a clientela é 
maior, geralmente não almoço.”

Convidado a atuar como cabeleireiro em eventos da Associação Gas-
tronômica Cultural e Folclórica Boliviana Padre Bento, a famosa Fei-
ra Kantuta, Apaza viu nisso a oportunidade de se inserir de vez na 
comunidade boliviana de São Paulo. Tornou-se importante no meio. 
Atualmente, sem nenhum trocadilho com o instrumento de trabalho, 
é o tesoureiro da instituição. “Estou integrado. Não me vejo voltando 
para a Bolívia ou indo embora daqui”, comenta. A saudade dos filhos 
é remediada por visitas deles, todos empregados, casados e estabe-
lecidos em La Paz. Blanca chegou a passar seis meses vivendo com 
ele aqui no Brasil. Apaza não constituiu nova família. Mora sozinho 
no Bom Retiro, a poucas quadras de seu salão. Desde que operou a 
vesícula, há cerca de um ano, deixou de jogar futebol com os amigos. 
“Pendurei as chuteiras”, enfatiza ele, usando a consagrada expressão 
de todo boleiro de respeito.” 



63

AULA 16
Família e Relacionamentos



64
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Meu pai + Minha mãe = Meus pais 

Seu irmão + sua irmã =   Seus irmãos 

Nosso tio + Nossa tia = Nossos tios 

Meu avô + Minha avó = Meus avós

Exemplos: 

Responda

Exercícios

A filha da minha tia é minha prima.  

01. Os pais dos meus pais são

             

02. A irmã da minha mãe é

             

03. O filho da minha irmã é 

             

04. O filho do meu filho é

            

01. A mulher do meu tio é minha          

02. A irmã do meu primo é minha               

03. O marido da minha filha é meu           

04. A mulher do meu filho é minha                       

05. A irmã do meu marido é minha                      

06. O marido da minha irmã é meu                     

07. O pai da minha esposa é meu                      

08. A mãe do meu marido é minha                      
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Conte um pouco sobre a sua família:
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Com base na árvore genealógica abaixo, responda as perguntas:

Manuel
(68 anos)

Maria
(65 anos)

Ana Maria
(32 anos)

Rogério
(37 anos)

Isabela 
(7 anos)

Hugo
(5 anos)

Responda

01. Quem é o marido da Ana Maria?          

02. Quais os nomes dos filhos de Rogério?         

03. Quem são os avós da Isabela?          

04. Quem é a irmã do Hugo?               

05. Quem é o pai da Ana Maria?             

06. Quem é a esposa do Rogério?             

07. Qual é a idade dos pais da Ana Maria?            
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AULA 17
Corpo Humano e Saúde
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Corpo humano

A gargantaO cérebro

O intestino

O coração

O fígado

Os ossos

Os rinsO pulmão
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O rosto
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Ligue os números nas colunas e nas imagens corretas:

Frases frequentes:

01. Luzia está com dor de cabeça   (        )  quando usa saltos altos.

02. Ronaldo está com dor de estômago (        )  porque ouviu música alta demais.

03. Joana fica com dor de garganta  (        )  porque dormiu na cadeira.

04. Lucio está com dor nas costas  (        )  porque comeu muita gordura.

05. Maria fica com dor nos pés  (        )  quando toma muito sorvete.

- Onde é o hospital mais próximo?  - O que você está sentindo? 

- Eu preciso ir para um hospital.  - Quais são os seus sintomas?
 
- Por favor, me ajude!    - Eu não estou me sentindo bem.

- Socorro!      - Eu estou me sentindo muito mal.

Saúde e doenças
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Sintomas:

01. Eu estou com: febre, coriza, náusea, dor de barriga, cansaço e tosse.

02. Eu sinto dor: de garganta, nas costas, de ouvido, de cabeça, no joelho e no ombro.
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 Eu tenho...

asma

alergia à ... (pó, lactose, etc)

pressão alta / hipertensão

problema cardíaco

pedras nos rins / cálculo renal

aids

Doenças:

Deficiências:
Eu sou... / Ele é...

No transporte público (Metrô, Ônibus e Trem)
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Complete com os seguintes verbos, mais de uma opção é possível: 
Examinar - Fazer - Medir - Tirar - Verificar

Os exames médicos ajudam a encontrar as causas dos proble-

mas de saúde. No consultório, o médico faz exames simples 

como      a temperatura,             a garganta, os olhos e 

os ouvidos,    a pressão arterial ou          a pulsação.  

Outros exames são feitos em laboratório. São exames que exigem procedi-

mentos, como         sangue,               ultrassom ou uma radiografia 

(RX). Muitas pessoas procuram os médicos apenas quando sentem que algo 

está errado. Mas fazer exames de rotina é uma forma de prevenir doenças.

Exames médicos

Diálogos
Texto: Francisco vai ao Hospital.

Francisco acordou com uma forte dor de cabeça e com frio. Ele telefonou para a Márcia:

Francisco: - Bom dia, Márcia.

Márcia: - Bom dia, Francisco, tudo bem?

Francisco: - Não muito. Acordei com dor de cabeça forte e sinto muito frio.

Márcia: - Você quer ir ao Hospital?

Francisco: - Não, estou muito cansado.

Márcia: - Mas é bom ir. Já vou sair de casa e vamos juntos ao Pronto-Socorro.
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Quando eles chegaram,  Francisco preencheu uma ficha com nome, data de 

nascimento, endereço, telefone e número do documento. Depois, ele recebeu 

uma senha com o número 65. Márcia e Francisco foram para a sala de espera.

Lá, o painel ainda mostrava o número 63, porém, logo ele foi chamado para ir 

ao consultório 3. A médica que atendeu Francisco se chamava Paula.

Paula: - Boa tarde. Você é Francisco?

Francisco: - Sim.

Paula: - O que você está sentindo?

Francisco: - Dor de cabeça e muito frio.

Paula: - Faz tempo?

Francisco: - Não. Acordei assim, hoje.

A médica mediu a temperatura de Francisco. Ele estava com 38,0 graus. O nor-

mal é 36,6 graus.

Paula: - Você está com febre, por isso está sentido frio. Você está com tosse ou 

espirrando?

Francisco: - Não.

A médica também examinou a garganta, os olhos e ouvidos de Francisco e viu 

que estava tudo normal. Depois disso, a médica disse:

Paula: - Vou pedir um exame de sangue. Apoós fazer o exame, você deve 

voltar aqui.

Francisco fez o exame de sangue. O resultado ficou pronto em duas horas. Ele 

voltou à sala da médica.

Paula: - Vamos ver. O seu exame mostra que você está com uma virose. Vou 

receitar um remédio e logo você vai ficar bem.

Francisco: - Muito obrigado! Tenha um bom dia!

No hospital:
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A dengue, a febre amarela e a malária são doenças típicas de países tropicais. 

Apesar de terem alguns sintomas parecidos, como febre, cansaço e dor muscu-

lar, e de serem transmitidas por picadas de mosquitos, são doenças diferentes, 

com diferentes formas de tratamento. Por isso, só o médico pode determinar se 

os sintomas são de uma dessas doenças.

As formas de prevenção também são diferentes para essas doenças. Para pre-

venir a dengue, devemos eliminar os focos de água parada que estejam dentro 

ou fora das casas, como vasos, poças e pneus. No caso da malária, o mosquito 

fica nas regiões com vegetação e água parada, como margens de rios, e a pre-

venção é feita com o uso de repelentes, roupas que protegem pernas e braços e 

uso de mosquiteiros. Já a febre amarela possui vacina disponível a toda a popu-

lação nos postos de saúde.

Francisco: - Boa tarde, você tem esse remédio?

Farmacêutico: - Você deverá tomar um comprimido, a cada 6 horas, durante 5 

dias. Bom, vai precisar de uma caixa com 20 comprimidos.

Francisco: - Quanto custa?

Farmacêutico: - 25 reais. Pode pagar no caixa.

Francisco: - Obrigado! Tenha um bom dia!

Farmacêutico: - Igualmente!

Texto para leitura

Na farmácia:
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Acho que vou desmaiar

Alteração de temperatura

Alucinação

Calafrio

Cansaço

Constipação ou Prisão de ventre

Convulsão

Dor

Dormência (Meu braço está adormecido)

Formigamento

Hemorragia / Sangramento

Inchaço

Paralisia

Pressão alta / Pressão Baixa

Tosse

Zumbido

Diabetes

Tuberculose

AIDS

DST

Dengue

Hepatite

Pneumonia

Bronquite / Asma

Câncer (de pulmão, de estômago, de mama..)

Cirrose

Sintomas

Doenças

Vocabulário útil
Escreva uma tradução para a sua língua
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Antibiótico

Analgésico

Anti-inflamatório

Curativo

Gesso

Pomada

Injeção

Soro

Camisinha / Preservativo

Cirurgia

Internação

Fratura

Ambulância

Consulta (marcar consulta com médico)

Receita médica

Pronto – Socorro

Outros vocabulários

Mamografia

Tomografia

Ultra-som

Endoscopia

Exame de sangue

Exame de urina

Raio X

Teste de gravidez

Teste de HIV (AIDS)

Exames
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AULA 18
Vestimentas
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Roupas femininas
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Roupas masculinas

Trajes sociais
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Roupas de banho

Calçados
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Juliana: - Essa blusa está muito bonita!

Maria: - Você gostou? Foi a minha mãe quem fez.

Juliana: - Sério? A sua mãe é muito talentosa. Ela faz sob encomenda?

Maria: - Obrigada! Ela faz, sim! Você prefere em qual cor?

Juliana: - Pode ser em vermelho?

Maria: - Claro que sim! Vou pedir para fazer uma para você, ainda hoje!

Juliana: - Obrigada! Vou aguardar...

01. De lã, algodão, nylon, malha, lycra, viscose, seda, cetim, etc. 

02. Cores: azul, vermelho, amarelo, laranja, verde, branco, preto, etc.

03. Estampado/com estampa, Lisa/sem estampa.

04. Listrada e xadrez

05. Com manga e sem manga.

06. Com alça e sem alça.

07. Baby Look.

08. Gola em V, gola careca.

Diálogo 1

Materiais e Tipos:

Filho: - Pai, preciso de um novo uniforme. O botão da minha camisa caiu.

Pai: - Não precisa outro uniforme só por isso. É só costurar o botão de volta. 

Filho: - Você pode costurar para mim?

Pai: - Sim, claro! Só vou pegar linha e agulha, e o uniforme vai ficar novinho em folha.

Diálogo 2
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AULA 19
Comparativo e Aumentativo
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Vendedora: - Posso ajudar?

Cliente: - Estou procurando um vestido.

Vendedora: - O vestido é para você?

Cliente: - Não, é para a minha mãe.

Vendedora: - Qual é o tamanho? Você sabe?

Cliente: - Acho que é 46 ou G.

Vendedora: - Estes vestidos estão na promoção.

Cliente: - Posso ver esse vestido xadrez?

Vendedora: - Ele é todo de algodão.

Cliente: - É lindo! Quanto custa?

Vendedora: - Cinquenta reais.

Cliente: - Nossa! Amei! Vou levar! Onde paga?

Vendedora: - Qual é a forma de pagamento?

Cliente: - À vista tem desconto?

Vendedora: - Tem, sim. 5 por cento de desconto.

Cliente: - Ah, o desconto é pouco... Vou pagar com o cartão de crédito!

Vendedora: - À vista ou parcelado?

Cliente: - Parcela em duas vezes, e embrulha para presente, por favor!

Vendedora: - Aqui está o seu comprovante e a sua compra. Volte sempre.

Cliente: - Muito obrigada!

Diálogo 1: Na loja de roupas.

Compras

01. Preço – Desconto – Liquidação – Promoção 02.  À vista – A prazo

03. Cartão de Crédito – Cartão de Débito – Prestações/Parcelas – Juros

04. Nota Fiscal Paulista (Estado de SP) – CPF (no mercado, perguntam “CPF na nota?” 

05. Para viagem – Gorjeta – Troco   06. Ingressos – Meia-entrada
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Comparativo

Superioridade: “mais                       que”

João é mais baixo que Maria.

Exemplos: 

Ela é tão magra quanto Maria / 

Ela é magra como Maria

Exemplos: 

José é menos alto que Jorge

Exemplos: 

Igualdade: ”tão                       quanto ou como”

Inferioridade: “menos                       que”

Observação 1: 
Existem outras formas para expressar o aumentativo e o diminutivo:

CASA - CASARÃO - CASEBRE

Observação 2: 
Os aumentativos e diminutivos podem ter sentido afetivo ou pejorativo:
 AMIGO - AMIGÃO    FILHO - FILHÃO
 (afetivo)     (afetivo)
 MULHER - MULHERZINHA  GENTE - GENTINHA
 (pejorativo)     (pejorativo)
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Adjetivos

Baixo / Alto | Moreno / Loiro / Ruivo | Magro / Gordo |

Pequeno / Grande | Enrolado / Liso | Comprido ou Longo / Curto |

Azul / Verde / Castanho

Grande > mais grande > maior

Pequeno > mais pequeno > menor

Bom > mais bom > melhor

Ruim > mais ruim > pior

João é mais grande que Maria > ERRADO
João é MAIOR que Maria > CERTO

Exemplos: 

Escreva frases usando comparativo de superioridade ou inferioridade:

Corrija:

01.                                                                                                                                                                                  

02.                                                                                                                                                                                 

03.                                                                                                                                                                                

04.                                                                                                                                                                                 

01. Carlos tem o cachorro mais pequeno que o cachorro da Ana.

                                                                                                                                                                                 

02. A gata de Ana é mais grande que a gata de Paula.

                                                                                                                                                                               

Aumentativo Diminutivo Aumentativo Diminutivo

Blusa Grande      Blusa Pequena Chinelo Grande Chinelo Pequeno

Blusão Blusinha Chinelão Chinelinho

Graus aumentativo e diminutivo
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AULA 20
Demonstrativo
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Pronomes demonstrativos

1) Invariáveis: para referir-se à ideia ou conceito geral para perguntas de 

identificação de um objeto

1) Variáveis:                                     Singular

Este livro Esse livro Aquele livro

Esta maçã Essa maçã Aquela maçã

Isso é muito importante (ideia ou conceito geral)

O é que isto na minha mão? Isso é um livro (ideia ou conceito geral) 

Eu não quero aquilo (identificação de um objeto)

Exemplos: 
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Esse livro é caro!

Exemplos: 

Plural

Essas maçãs Aquelas maçãs

Estes livros Esses livros Aqueles livros

Estas maçãs

Exercícios
01.  O que é                               na sua mão?                                   é um livro. (perto de você)

02.                                                      sofá da vitrine está muito caro! (longe de vocês)

03. Quanto é                              vestido? (o vestido está perto da vendedora)

04. De quem é                               mochila? (perto de você)

05.                               é tão bonito! (perto de quem você está falando)

06.                               está tão caro! (perto de você)

07.                               quadros são tão bonitos! (perto de quem você está falando)

08.                               sapato está tão barato! (o sapato está no seu pé)

09. Quanto custa                              ? (perto do vendedor)

10. Quanto custam                               calças? (perto do vendedor)
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Localize os pronomes demonstrativos no poema a seguir:

Ou se tem chuva e não se tem sol,

ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,

ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão ,

Quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa

estar ao mesmo tempo em dois lugares!

Ou guardo dinheiro e não compro o doce,

ou compro o doce e não guardo o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...

e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,

se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda

qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

OU ISTO OU AQUILO

Cecília Meireles
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Vocabulário

A cozinha - a área de serviço - a sala de jantar - a varanda - o banheiro - o quarto
a garagem - a escada - o elevador - o aluguel - o vizinho - o prédio - os andares

Corretor: - Bom dia! Em que posso ajudar?

Cliente: - Eu quero alugar um apartamento neste bairro. Vi um anúncio e gostei 

de um apartamento.

Corretor: - De quantos quartos?

Cliente: - Dois quartos.

Corretor: - Nós temos um próximo da Avenida São Joaquim, no Edifício Carmen.

Cliente: - Sim, é esse edifício!

Corretor: - Quer ir visitar, agora?

Cliente: - Sim, adoraria!

Diálogo: Na imobiliária
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AULA 21
Revisão
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Ser Ter Poder

Eu era tinha podia

Você era tinha podia

A gente era tinha podia

Nós éramos tínhamos podíamos

Vocês eram tinham podiam

Eles / Elas eram tinham podiam

Pretérito imperfeito

                         uma casa, muito engraçada

Não                        teto, não                     nada

Ninguém                        entrar nela não

Porque na casa não                        chão

Ninguém                        dormir na rede

Porque na casa não                        parede

Ninguém                        dormir na rede

Porque na casa não                        parede

Ninguém                        fazer pipi

Porque pinico não                        ali

Mas                       feita com muito esmero

Na rua dos bobos, número zero

A CASA

Vinicius de Moraes
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Coloque um exemplo de profissão para cada área na tabela abaixo.
Dê outros exemplos. 

Agricultor, cozinheiro, médico, professor, guia turístico, administrador, manicure, motorista, 
jornalista, costureiro, ator, pedreiro

Área Profissões

Saúde

Construção

Negócios

Educação

Comunicação

Justiça

Turismo

Agricultura

Artes

Alimentação

Beleza

Transportes

Moda

Outros


