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Gramática Produção escrita Comunicaҫao 

Verbos: ser, -ar; substantivos: masculino-
feminino; 

Escreva um diálogo de apresentação onde você 
Cumprimentar; pedir e dar informaҫões 

pessoais; 

prono mes pessoais e possessivos (seu/sua);   se apresente a uma outra pessoa. 
soletrar; depedir-se; comunicarse em sala de 

aula. 

preposiҫões: em + artigo. Escreva um e-mail convidando alguém para um 
propor alguma coisa; con vidar; perguntar as 

horas;  

Verbos: ir, poder, ter; futuro imediato; 
pronomes  

encontro, informando o dia, a hora e o local. comunicar-se em sala de aula. 

demonstrativos. 
Escreva um texto sobre um prato típico do seu 

país. 
Pedir informaҫões; pedir alguma coisa; 

agradecer. 

Verbos: -er, gostar de, estar, querer, ser/estar; Escreva um e-mail onde você solicita 
Expressar desejos , preferên cias. dúvida; pedir 

informa- 

preposiҫões: de + artigo.  uma reserva num hotel. 
ҫão (localizaҫão, direҫão) ; confirmar algo. 

reclamar. 

Verbos: -ir, fazer, preferir, ficar, está 
funcionando,  

Descreva a casa dos seus sonhos. 
Descrever , identificar coisas; expressar 

contentamento , descontentamento ; compa 
rar; localizar. 

imperativo; pronomes possessivos: dele, dela; Responder a uma entrevista falando das 
Relatar atividades no passa do; falar sobre 

atividades do  

comparaҫão: mais.  suas atividades no passado. dia-a-dia. 

Verbos: pretérito perfeito -ar, -er, -ir; 
comparaҫão: mais, 

menos, tão, irregulares; preposiҫões de lugar. 

Verbos: pretérito perfeito (irregulares): ser, ir, 
estar, ter,    

fazer, querer, poder, dar (presente e pretérito 
perfeito), 

pronomes pessoais: o, a, -lo, -la; locuҫões 
adverbiais de 

tempo. 



VOCABULARIO 
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Vocabulário 

dia irmã cardápio chuveiro prédio 

tarde irmão molho sabonete andar 

noite convidar frango toalha aluguel 

você cumprimentar bife perto velho 

obrigado/a cafezinho lombo longe novo 

amanhã almoçar batata frita direção feio 

hoje jantar camarão entrada desculpe 

ontem cinema massa saída estreito 

cedo mulher guarnição rua varanda 

bom marido farofa localização janela 

bem caneta espeto misto serviço porta 

segunda-feira livro churrasco diária portão 

terça-feira tesoura sobremesa pois não! tirar 

quarta-feira computador sorvete preço lazer 

quinta-feira caderno sanduíche barulho fim de semana 

sexta-feira relógio hambúrguer televisão puxa! 

sábado ter gostoso ar-condicionado rotina 

domingo folga feijão banheiro arrumar 

mês telefonar doces cheiro idade 

semana academia pudim telefone criança 

janeiro manhã escritório abafado tarefa 

fevereiro também universidade escuro festa 

março reunião escola pequeno pergunta 

abril vinho e-mail maior resposta 



maio lanchonete emagrecer menor sinal 

junho cerveja conhecer melhor vaga 

julho feijoada dançar pior estação 

agosto peixe lanche barulhento fechado 

setembro caipirinha pouco ônibus aberto 

outubro exercício muito carro velocidade 

novembro dúvida prato rodoviária estacionamento 

dezembro fome colher museu dormir 

oi sede garfo direita cadeiras 

por favor sono faca esquerda casal 

tchau aperitivo copo ficar imóvel 

logo pessoas taça lá chave 

mais legumes xícara loja confortável 

meio-dia almoço freguês igreja vizinho 

meia-noite garçom férias padaria encima 

combinado depois chá devagar embaixo 

sim antes aniversário trocar parede 

não dois guardanapo pegar lixo 

trabalhar duas bandeja moradia carioca 

morar filé cidade cozinha paulista 

falar mal passado reserva garagem população 

chamar-se bem passado apartamento quintal trânsito 

estudar ao ponto sobrado sala de jantar moço 

trabalho salada fundo cômodo sorte 

nome suco bagagem ensolarado jornal 

sobrenome refrigerante quarto ainda brasileiro/a 


