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Materia: Lengua Extranjera Portugués – 3° año 

Profesora: Eugenia López 

Contenido Nodal: La presentación personal - 1° Trimestre  

Fecha de presentación: lunes 10 de diciembre de 2018 

 

1. Fazer uma entrevista com os seguintes dados pessoais:                                                                                                                                             

     (fazer as perguntas e colocar as respostas completas) 

Francisco  -  Oliveira  -  Chico  -  20 anos -  brasileiro  -  São Paulo  -  músico 

 

2. Substitua o sujeito por pronomes pessoais e coloque o verbo ser, estar e ter na 

forma correta: 

 

a) Ana e eu (       ) ________________________ contentes. 

b) Alberto (        ) ______________________ italiano. 

c) João e Carlos (        ) ____________________ 35 anos. 

d) Carla (        ) _______________________ muito tímida. 

e) Maria e sua filha (       ) ___________________ alegres. 

f) Minha esposa (        ) _____________________ no Brasil há 1 ano. 

g) Paula e eu (       ) ______________________ 2 filhos. 

h) Mário e eu (       ) ______________________ extrovertidos. 

 

3. Completar o seguinte texto usando pronomes possessivos: 

 

 

 

 

__________ nome é Ivete Sangalo. Conhecida pela ________ 

alegria e pelo __________ carisma, começou a carreira 

cantando na escola e em festivais. Foi vocalista da 

Banda Eva durante 5 anos e em 1999 iniciou a ________ 

carreira solo. Nesse mesmo ano gravou ________ primeiro 

CD, que 

 leva ________ nome. A baiana começou a percorrer o Brasil com _______ shows e 

a trilhar _________ história de sucesso na música nacional. Em 2009, ela reuniu 

alguns amigos para cantar no estúdio de ________ casa para o CD/DVD 
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Multishow Registro Pode Entrar – Ivete Sangalo e também nasceu ________ 

primeiro filho. O nome ___________ é Marcelo. Hoje, é uma das cantoras mais 

famosas e reconhecidas da música pop brasileira. 

 

4. Usando os pronomes possessivos, escreva sobre estas pessoas:  

 
  

 Exemplo: 

                                                Carlos tem 45 anos. Ele mora em São Paulo e  

                                       é engenheiro. O apartamento dele é bonito.  

                                          Seu carro é grande. A namorada dele é estudante  

    e sua vida é boa. 

 
 
 
 
 

Conceição (34), Salvador, 

secretária, 

apartamento/pequeno, 

salário/baixo, 

marido/arquiteto, 

filho/João, 

vida/difícil 

André (46) e Ana (38), 

Aracaju, advogados, 

casa/perto da praia, 

escritório/no centro,  

filhos/estudantes 

vida/agitada 

Júlia (15), Curitiba, 

estudante, 

irmã/Lúcia,  

irmão/José, 

escola/no centro, 

casa/aconchegante, 

vida/boa 

 

 

 

5. Fazer frases com as seguintes informações. 

                              Exemplo:  Ela / morar / centro  → Ela mora no centro. 

a) Eu / trabalhar/ farmácia. 

________________________________________________________________________________________  

b) Nós / morar / Argentina. 

________________________________________________________________________________________ 

Carlos (45), São Paulo 

engenheiro, 

apartamento/bonito, 

namorada/estudante, 

carro/grande, 

vida/boa 
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c) Márcia / estar / Buenos Aires. 

________________________________________________________________________________________ 

d) Ela / morar / São Paulo / trabalhar / Rio. 

________________________________________________________________________________________ 

e) Eles / ir / cinema / domingo. 

________________________________________________________________________________________  

f) Eu / ir /praia / fim-de-semana. 

________________________________________________________________________________________ 

g) Edilson / ser / solteiro / trabalhar / Petrobrás. 

________________________________________________________________________________________ 

h) Elas / ser / japonesas / morar / Inglaterra. 

________________________________________________________________________________________ 

i) Nós / estudar / escola / bairro. 

________________________________________________________________________________________ 

j) Vovó e mamãe / falar/ muito / telefone.  

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Completar o texto com artigos, preposições e contrações. 
 

.......... mundo inteiro, quando duas pessoas se encontram, elas se cumprimentam. 

.......... japoneses fazem .......... mesura, .......... ocidentais dão .......... aperto ..........mão, 

.......... russos se beijam .......... face. 

Há muitos tipos de cumprimentos: .......... aperto .......... mão, .......... beijinho, .......... 

abraço, .......... tapinha .......... costas. 

..........Brasil, .......... cumprimentos são, geralmente, muito afetuosos. Muitas vezes, 

.......... cumprimentos .......... brasileiros chamam .......... atenção .......... estrangeiro. 

Quando duas pessoas são apresentadas, elas sempre se cumprimentam com .......... 

aperto .......... mão. Quando são mais amigas, elas substituem .......... aperto .......... 

mão .......... abraço ou .......... beijinho .......... face. 
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.......... beijinho é .......... cumprimento informal entre duas mulheres, entre .......... 

mulher e .......... homem, ou entre .......... adulto e ......... criança. .......... abraço expressa 

grande cordialidade e amizade. Geralmente, acontece entre dois homens. 

.......... brasileiro é muito informal e afetuoso. Quando ele fala com outra pessoa, 

fica fisicamente muito próximo dela. Para .......... brasileiro, é natural conversar com 

.......... amigo e colocar a mão .......... ombros dele ou dar tapinha .......... costas. 

.......... contato físico faz parte .......... comportamento social .......... brasileiro. 

 

 

 

                       

 


