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OBJETIVOS 
 
 

 

El portugués, con más de 240 millones de hablantes es la 
sexta lengua materna más hablado y se encuentra entre las 
10 lenguas más habladas del mundo. La habilidad para 
hablar, escribir y leer portugués es un activo que podría ser 
utilizado en una amplia gama de áreas profesionales. Esto 
se debe a que el portugués es uno de los idiomas utilizados 
oficialmente en la Unión Europea y el MERCOSUR, una 
alianza comercial de países de América Latina que incluye a 
Brasil. Esto ilustra la gran ventaja de que una persona que 
habla portugués cuenta con más recursos, especialmente en 
los planos comercial y laboral. El presente curso dotará al 
alumno de unos conocimientos medios sobre portugués 
mediante los cuales podrá desenvolverse en todas las tareas 
cotidianas en la lengua portuguesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. AMIGOS E FAMÍLIA 
 
1. Cumprimentos 
2. Leia e pratique a conversação e escolha as expressões 

que deve colocar nos espaços 
3. Leia o texto. Depois, responda as perguntas 
4. Complete o diálogo. Depois, complete com é ou nâo é 
5. Regras gramaticais: os pronomes pessoais 
6. Leia e escolha as expressões que deve colocar nos 

espaços 
7. Regras gramaticais: o artigo definido 
8. Seleccione a resposta adequada para cada pergunta 
9. Relações interperssoais 
10. Ordene as palavras de modo a formar frases 
11. Complete com as palavras dadas 
12. Diga o que estão a fazer estes amigos neste 

momento 
13. Regras gramaticais: o presente do indicativo 
14. Complete com as palavras dadas 
15. Junte cada palavra com a imagem dada 
16. Junte cada pergunta com a resposta adequada 
17. Regras gramaticais: estar a + infinitivo 
18. Complete com sou / és/é/somos/são 
19. Complete as frases com as seguintes formas 
20. Complete as frases com os verbos dados 
21. Membros da família 
22. Vocabulário 
23. Junte as expressões 
24. Regras gramaticais: o verbo ir no presente do 

indicativo 
25. Ponha as seguintes frases na negativa 



26. Complete as frases 
27. Junte cada pergunta com a resposta adequada 
28. Sopa de letras 
29. Escreva uma carta a um amigo que não vê há muito 

tempo. Conte-lhe como está e como são habitualmente os 
seus dias 

30. O corpo humano, higiene e saúde 
31. Vocabulário temático 
32. Qual é o especialista que se ocupa dos problemas 

relacionados com cada uma das especialidades que se 
encontram na coluna A 

33. Ordene as palavras de modo a formar frases 
34. Regras gramaticais: os pronomes possessivos 
35. Descrições físicas 
36. Descrição de caracter 
37. Expressões úteis 
38. Regras gramaticais: os pronomes interrogativos e os 

pronomes relativos 
39. Que perguntas é que o colega faz à Rosa? 
40. Pronúncia: o abecedário 
41. As cores 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TURISMO 
 
1. Onde fica o restaurante? 
2. Selecione os nomes dos oito países onde se fala 

português 
3. Leia as indicações e complete 
4. Regras gramaticais: o pretérito perfeito simples e o 

pretérito imperfeito 
5. Complete com os verbos ir, querer, poder e saber na 

forma correcta 
6. Regras gramaticais: O artigo indefinido 
7. Numerais: cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários 
8. Escreve os números 
9. O que há… ? 
10. Junte as frases 



11. Queres ir ao restaurante? 
12. Leia o texto 
13. Regras gramaticais: Estar a + infinitivo vs. Estar + 

gerúndio 
14. Complete as frases com o verbo indicado 
15. Complete os quadros com estas formas verbais 
16. Complete com os seguintes verbos 
17. Faça perguntas 
18. Regras gramaticais: As horas 
19. Que horas são? 
20. Que horas são? 
21. Que horas são? 
22. No restaurante 
23. Vocabulário temático: alimentação 
24. Complete o diálogo com as palavras do quadro 
25. Sopa de letras 
26. Construa frases com as palavras dadas 
27. Regras gramaticais: Pretérito mais que perfeito 
28. Vocabulário temático: Dias da semana e meses do 

ano 
29. Regras gramaticais: Relativos 
30. Compreensão 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3.ALIMENTAÇÃO 
 
1. As refeições 
2. Vocabulário: As refeições 
3. Regras gramaticais: Futuro imperfeito 
4. Complete as formas do verbo com as correctas 

terminações do Futuro do Indicativo 
5. Ordene as palavras de modo a formas frases 
6. Traduzir 
7. Regras gramaticais: Condicional 
8. Frases úteis 
9. Regras gramaticais: Preposições 
10. Agenda da Rosa 
11. Escreva a negação das seguintes frases 



12. Ordene as palavras de modo a formar frases 
13. Regras gramaticais: Imperativo afirmativo e negativo 
14. As notícias 
15. Regras gramaticais: Pretérito Perfeito Composto 
16. Regras gramaticais: Pronomes Indefinidos 
17. Complete as frases com as palavras dadas 
18. Escreve um texto 
19. Regras gramaticais: Pretérito Mais que perfeito 

composto 
20. Regras gramaticais: Haver de + inf 
21. Compreensão 
22. Regras gramaticais: Voz passiva 
23. Ponha as frases na passiva 
 

 
 

 
 
 
 



MODALIDAD 
 

 

METODOLOGÍA  

 

Online. Se entrega el material a través de nuestra plataforma 

virtual homologada. Contará con acceso a la misma las 24 

horas al día los 365 días a la semana. 

 

http://cursosonline.workingformacion.com  

 

DURACIÓN 

 

180 horas 

 

IMPARTIDO POR  

 

Tutor experto en la materia. Contará con apoyo a través de 

nuestra plataforma en todo momento.  

 

Al finalizar el curso se hará entrega de un 

DIPLOMA HOMOLOGADO 
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