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MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 
coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 

coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando  tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
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595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 
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ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa Contingencia  

 

ASIGNATURA  : LENGUA PORTUGUESA 

CURSO   : SEGUNDO 

SECCIÓN   : TÉCNICO 

PROFESORA  : OLGA CASAMAYOURET 

 

UNIDAD TEMÁTICA:  

RESTAURANTES, BAR E CONVITES - PRONOMES DEMONSTRATIVOS -  ARTIGOS DEFINIDOS E 

INDEFINIDOS - VERBOS REGULARES E IRREGULARES 

 

CAPACIDADES:  

 Pedir e dar informação em restaurantes  

 Convidar a alguém para comer 

 Expressar gostos e preferências  

 Conhecer e aplicar em frases pronomes demonstrativos 

 Conhecer e aplicar artigos definidos e indefinidos 

 Conjugar verbos regulares (Gostar, Viver, Partir) 

 Conjugar verbos irregulares (Trazer, saber, Sair. Ouvir) 

 

INDICADORES 

 Utiliza vocabulários para pedir e dar informação em restaurantes  

 Convida a alguém para comer 

 Procura no dicionário as palavras desconhecidas. 

 Expressa gostos e preferências  

 Aplica em frases pronomes demonstrativos 

 Aplica artigos definidos e indefinidos em frases 

 Conjuga e aplica em frases verbos regulares (Gostar, Viver, Partir) 

 Conjuga e aplica em frases verbos irregulares (Trazer, saber, Sair, Ouvir) 

 

 

ACTIVIDAD Nº 2:  

VAMOS COMER FORA? 

Cardápio 

Entradas Carne Aves Peixes 

Casquinha de Siri Bife a cavalo Frango à passarinho Peixe à brasileira 

Salada mista Filé grelhado Frango ensopado Filé de cação com fritas 

Salada de rúcula Lombo assado Filé de frango grelhado Filé de peixe com  

Sopa de tomate Bife acebolado  molho de camarão 

Anéis de cebola Espeto misto 
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Massas Guarnições Sobremesas Bebidas 

Lasanha quatro queijos       Arroz Frutas da estação Cerveja 

Tagliarini à bolonhesa Batata frita Pudim Sucos 

Espaguete à bolonhesa Legumes Sorvetes Wisky 

 (brócolis, vagem  Vinhos 

 Couve-flor)  Água com/sem gas 

Você acabou de ver um cardápio brasileiro, Cite o que comeria se você vai a esse restaurante 

(Hora de almoço, bebida e sobremesa) 

 

 

 

Vamos ler os Exemplos 

A   Uma mesa para 4, por favor. 

B  O que os senhores gostariam de comer? 

C   Eu gostaria de peixe, por favor 

D   Eu gostaria um filé grelhado com salada mista 

B  E para beber?  

A  Para mim uma taça de vinho 

C  Um suco de laranja para mim por favor. 

 

A-  Olha,  Aline! Esse restaurante que você tanto  gosta, vai abrir perto de casa. 

B-  Sério amiga? Adoro esse restaurante por as comidas que servem  

A-  Quando seja habilitado vamos comer lá? 

B-  Claro que sim, já fiquei ansiosa 

 

A   Garçom, poderia trazer o cardápio (menú) por favor?. 

B  O que os senhores gostariam de pedir? 

A   queremos um pouco de sopa por favor 

C   Eu gostaria um filé de frango com salada mista 

B  E para beber?  

C  Um suco de laranja para mim 

A um refrigerante de dieta  

B Em minutos estará pronto o pedido 

C obrigada!  

Agora é sua vez. Vamos convidar um amigo/a para comer fora usando como exemplo os anteriores    
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PRONOME DEMONSTRATIVO 

 Feminino Masculino 

Singular esta – essa – aquela Este – esse - aquele  

Plural estas -  essas – aquelas estes – esses – aqueles 

Neutro isto – isso - aquilo 

 Exemplo 

Olha, Aline este restaurante 

Esta comida está muito gostosa 

Esse vinho é muito caro 

COMPLETE AS FRASES COM O PRONOME DEMONSTRTIVO ADEQUADO  

 1.  Por favor,  passe .............. lápis que está perto de você. 

2.   ............... noite será muito fria 

3.  Não alcanço ............ aqueles livros. Tenho que pedir ajuda a alguém mais alto 

4.  ................ menina é a minha irmã 

5.  .............. objeto faz parte da minha coleção  

6.  Eu vou ................. semana a Costa rica 

7.  .............. são os meus amigos Lucas e Luzia 

8.  Só falta .......... carteiras que estão lá  

9. ........... são meus óculos 

10.  ............ do que eu te falei é o nosso segredo. 

  

VAMOS RELEMBRAR OS ARTIGOS DEFINIDOS 

Indicam gênero (feminino- masculino) e número (singular e plural) e são usados para fazer referência a 

algo especifico. 

El, la, los, las, são artigos definidos em espanhol. Em português correspondem respectivamente a O, A, 

OS, AS 

Exemplo 

O menino no esta feliz    A menina está cansada 

Os livros estão no estante    As flores são coloridas 

COMPLETE AS PALAVRAS COM O ARTIGO DEFINIDO ADEQUAD 

........ Nome ......... dentista (mulher) .......... sobrenomes .......... apelido 

........Caneta ......... colegas .......... colher .......... pão  

........ Faca ......... motoristas (mulher) .......... internet .......... paisagem 

........ sal ......... nariz .......... computador .......... sangue 

VAMOS RELEMBRAR OS ARTIGOS  INDEFINIDOS 

Os artigos indefinidos são para fazer referência a algo mais geral, ou seja não especificado 

Os artigos indefinidos na lingua espanhola são un, una, unos, unas. Em português correspondem  

respectivamente a um, uma, uns, umas. 

Exemplo 

Comprei um armário novo    Tenho uns livros velhos na gaveta 

Chamei uma amiga para me ajudar   Umas pessoas estão gritando lá fora 

COMPLETE AS PALAVRAS COM O ARTIGO DEFINIDO ADEQUADO 

........ jardim ......... caipirinha .......... refrigerante .......... flores 

........horas ......... ideia .......... amigos .......... minutos  
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COMPLETE O TEXTO COM ARTIGOS INDEFINIDOS 

 Somos ............. família feliz. Todos temos trabalho que desejamos e ............ casa muito confortável.  

Essa casa tem .......... quartos grandes e outros quartos menores para os nossos filhos. Além disso 

temos .......... cozinha,  ........... quintal amplo, ......... jardim e ........... varanda. Entre outras coisas. A 

semana que vem vamos passar ..... férias no país predileto da minha mulher. A França! ......... viagem 

que vai durar ........ 12 horas é por isso  que ........... agente de viagens aconselhou a estudar um pouco  

o francês.  

 

Gramática – Verbos Regulares GOSTAR, VIVER, PARTIR  

Pronomes pessoais     GOSTAR VIVER FAZER 

EU GOSTO VIVO PARTO 

VOCÊ GOSTA VIVE PARTE 

 ELE/ELA GOSTA VIVE PARTE 

A GENTE GOSTA VIVE PARTE 

NÓS GOSTAMOS VIVEMOS PARTIMOS 

VOCÊS GOSTAM VIVEM PARTEM 

ELES/ELAS GOSTAM VIVEM PARTEM 

ORDENA A FRASE 

1.    Elas/ música e filmes/ gostam/de 

 

2.    parte/ irmão/ casa/ para/da/Meu /minha/mãe/a        

 

3.    meus/ Eu / com familiares/ vivo feliz 

 

4.   de /aquela/ trabalhar /Gostamos / grande fábrica/em/ 

 

Elabore 6 frases usando estes verbos regulares  

 

 

 

 

 

 

 

Verbos irregulares TRAZER, SABER, SAIR, OUVIR  

Pronomes pessoais     TRAZER SABER SAIR  OUVIR 

EU TRAGO SEI SAIO  OUÇO 

VOCÊ TRAZ  SABE  SAI   OUVE 

 ELE/ELA TRAZ  SAVE  SAI   OUVE 

A GENTE TRAZ  SABE  SAI   OUVE 

NÓS TRAZEMOS SABEMOS SAIMOS OUVIMOS 

VOCÊS TRAZEM SABEM  SAEM   OUVEM 

ELES/ELAS TRAZEM SABEM  SAEM   OUVEM 
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COMPLETE AS FRASES E 

ELABORA UMA FRASE DE CADA VERBO SEGUINDO O EXEEMPLO 

1. Minha mãe ..........  meu lanche todos os dias 

2. Eu ........... suco para todos 

3. Eles........... que as aulas de português é na segunda-feira 

4. Ela ........... do trabalho às seis da tarde 

5. Nós .............. música sertaneja nas sextas-feiras 

6. 

7. 

8. 

9. 

COMPLETA OS ESPAÇOS EM BRANCO DAS FRASES COM OS VERBOS ENTRE PARENTESES 

Dos e-mails que nós ..................... (receber) de leitores, a maioria é pedindo ajuda.  

Ela ......................  (consistir) em usar um carro especial para passeios  

Esse veículo ................ (funcionar) com energia solar 

O parque ..................... (ficar)apenas 10km da ponte da amizade 

Os veículos ................... (ter) uma quantidade restrita de passageiros   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

MODALIDAD: Individual (a distancia) 

FECHA DE ENTREGA: 31/03/2020 
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