
Lecția de portugheză 2.0
Episodul 0: Cum salut și cum mă prezint

PUNCTUL DE PLECARE
O ponto de partida

Olá! Eu sou a Cristina. Eu sou professora 
de português e sou romena.

1. Aveți un minut să vă gândiți la ce ar putea să însemne propozițiile de mai jos.
Puteți să vă notați în spațiile punctate.

a) Olá! Eu sou o João. Sou arquiteto e sou português.

b) Olá! Eu sou o Andrei. Eu sou fotógrafo e sou romeno.

Verbul ser – „ a fi” este un verb care mă ajută să exprim acțiuni care au o 
durată lungă sau stări permanente. Îl voi folosi atunci când vreau să 
menționez:

a) originea: Eu sou da Roménia.
b) naționalitatea: Eu sou romena.
c) profesia: Eu sou professora. / Eu sou estudante.
d) materialul/ingredientele: O bolo é de chocolate. (Prăjitura este din 
ciocolată.)

FORMELE VERBULUI SER
Eu
Tu
Você/Ele/Ela 
Nós

Vocês/Eles/Elas

sou
és
é
somos

são
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2. Completați spațiile libere cu formele verbului ser. Timp de lucru: 3 minute.

1. Ele .................... o António.
2. Nós ................... os amigos da Joana.
3. Tu ..................... português?
4. Vocês ...................... dos Estados Unidos da América.
5. Eu ..................... a Maria.
6. Ela ........................ a minha melhor amiga.

Cum formăm femininul? Să vedem așadar:
romeno (m) => romena (f)    -o/-a
português (m) => portuguesa (f)     +a
senhor (m) => senhora (f)        +a
estudante (m) => estudante (f)     =
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3. De ce gen sunt substantivele de mai jos? Notați M în dreptul substantivelor de
gen masculin și F în dreptul celor de gen feminin. Timp de lucru : 3 minute.

advogado ..............................

francês ..............................

médico ..............................

aluno ..............................

professor ..............................  

diretora ..............................

realizador .............................. 

administradora  .............................

secretário ..............................
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4. Construiți forma de feminin a substantivelor de mai jos. Timp de lucru : 3
minute.

5. În încheierea apoteotică vă propun să vă prezentați. Folosiți modelul de la
început. Timp de lucru: 3 minute.
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japonês 

diretor

estudante

engenheiro

professor

secretário

americano

francês

português

PUNCT DE SOSIRE

Parabéns, ați ajuns la final! De reținut, așadar, forma de salut Olá, 
verbul ser și genul substantivului.

Vă așteptăm cu noutăți pe www.falaportugues.ro, 
pe Facebook și Instagram la @falaportugues.ro.
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https://www.facebook.com/falaportuguesro/
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