Der bestimmte Artikel
Bei Ländernamen steht der bestimmte Artikel:
a Alemanha, o Brasil, a Suíça.
Ausnahme: Portugal, Moçambique, Angola
Bei Städtenamen steht kein bestimmter Artikel:
São Paulo, Lisboa, Brasília.
Ausnahme: o Rio de Janeiro, o Porto
Verschmelzung
de a ? da
em a ? na
de o ? do
em o ? no

em uma ? numa
em um ? num

Fragewörter
Em que cidade a senhora mora?
De que cidade você é?
Que línguas você fala?
Quem é Ayrton Senna?
Quantos anos ele tem?

y z yz

Geschlecht der Substantive (II)
o médico
a médica
o/a jornalista
a professora o/a estudante
o professor
a espanhola o/a chefe
o espanhol
a francesa
o francês
a atriz
o ator

Pluralbildung (I)
Singular
Plural
dança, vinho danças, vinhos
jogador
jogadores
atriz
atrizes
francês
franceses
um
uns
alemão
alemães

Kongruenz (I)
A bandeira verde, amarela, azul e branca é do Brasil.
Franka Potente e Iris Berben são atrizes alemãs.
Bordeaux e Beaujolais são vinhos franceses.
Verben

eu
tu
você, ele, ela
nós
vocês, eles, elas

fazer
faço
fazes
faz
fazemos
fazem

ter
tenho
tens
tem
temos
têm

dar
dou
dás
dá
damos
dão

Herkunft und Wohnort (Land) benennen
 De onde Kenzo Hirata é? Onde ele mora?
 Ele é do Brasil. Ele mora no Brasil.

Vermutungen äußern
 Eu acho que Sílvia Fischer é da Alemanha.
 Você acha? / Eu também acho.

nach dem Beruf und der Arbeitsstelle fragen
 O que você faz? / Qual é a sua profissão?
 Sou engenheira. / Sou chefe do
departamento.
 Onde você trabalha?
 Trabalho numa firma alemã. Trabalho na
Bosch.

Alter / Besitz angeben
 Quantos anos Peter tem?
 Ele tem 35 anos.

Fremdsprachkenntnisse / Nationalität angeben
 Que línguas você fala?
 (Falo) alemão e português.
 Qual é a sua nacionalidade?
 Sou austríaca.
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Gramática

Gramática e
Comunicação

 Você tem fax?
 Tenho. / Não, não tenho.
nach der E-mail-Adresse fragen und antworten
 Qual é o seu e-mail?
 (É) Dan@uol.br.

Comunicação
 O samba é uma dança brasileira.
 É, sim. E o fado é uma música portuguesa.

vinte e três
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