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Ser versus estar 

 

 Sens 

Ser Estar 

- situații permanente 

Eu sou romeno. (Eu sunt român.) 

- situații pasagere 

Eu estou com fome. (Mie mi-e foame.) 

 

 

 Formă 

Ser Estar 

Eu sou Eu estou 

Tu és Tu estás 

Ele/Ela/Você é Ele/Ela/Você está 

Nós somos Nós estamos 

Vocês são Vocês estão 

Eles/Elas são Eles/Elas estão 

 

 Exerciții practice 

1. Începem încălzirea cu formele verbului ser: 

a) Eu  ..................................o João.  

b) Nós  ......................................... os amigos da Maria.  

c) Tu  ........................................... muito simpático.  

d) Vocês ...................................... da Inglaterra? 

e) Eles  ......................................... muito trabalhadores.  

f) Ela  .......................................... moçambicana.  

2. Și trecem la formele verbului estar: 

a) Ele  .......................................... muito cansado.  
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b) Nós  ......................................... cheios de fome.  

c) Vocês ...................................... com uma gripe muito forte.  

d) Ela  .......................................... com sono.  

e) Elas  ......................................... contentes com os resultados dos testes.  

f) Tu  ........................................... muito zangado com o teu colega.  

3. Ser sau estar? 

a) A porta  ................................... aberta.  

b) O quadro ................................. na parede.  

c) A mesa  ................................... bastante grande, mas ............................................. suja. 

d) O meu amigo  .......................... muito simpático, mas agora ....................................... um 

pouco irritado. 

e) A sopa  .................................... boa, mas .......................................... quente.  

4. Și acum, lovitura de grație pentru cei care s-au descurcat foarte bine la exercițiile anterioare.  

Ser versus estar: 

a) Os morangos  .......................... vermelhos quando ....................................... maduros.  

b) Hoje ela  .................................. muito bonita.  

c) O apartamento não  .................  grande, mas ....................................... muito bem decorado.  

d) Onde ´......................................  o carro que ...................................... para venda? 

e) Este projeto  ............................ muito importante para a nossa empresa, por isso tudo 

.......................... preparado.  

f) A senhora que ....................................... lá forá ........................... a diretora do nosso 

departamento.  
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 Cheia exercițiilor 

1.  

a) sou; b) somos; c) és; d) são; e) são; f) é. 

2.  

a) está; b) estamos; c) estão; d) está; e) estão; f) estás. 

3. 

a) está; b) está; c) é, está; d) é, está; e) é, está.  

4.  

a) são, estão; b) está; c) é, está; d) está, está; e) é, está; f) está, é.  

 

 


