
Lecția de portugheză 2.0
Estar a + infinitivul / Estar + gerunziu

1. Mai ținem minte formele verbului estar la prezent indicativ? Nu? Hai să ni le amintim puțin

atunci. Completează spațiile libere cu formele verbului estar la prezent indicativ:

A Frusina _______está_____________ a consertar a sua bicicleta

a) Eu ____________________ a comer um gelado de baunilha

b) Eles ___________________ a resolver palavras cruzadas

c) Nós ___________________ a pensar em ir de férias

d) Vocês ___________________ a pintar as paredes do quarto

e) Tu ______________________ a descascar uma laranja

f) Ela ______________________ a cortar uma maçã em fatias

g) A Márcia _____________________ a corrigir as tarefas dos seus alunos

h) O meu tio ____________________ a tocar guitarra

i) O nosso gato ____________________ a chatear um rato

2. Să presupunem că vreau să descriu ce fac eu sau ce face altcineva acum. Completează

spațiile libere cu forma verbală potrivită, conform modelului:

(eu) escrever um e-mail - ___estou a escrever um e-mail_/___estou escrevendo um

e-mail__

a) (ele) almoçar no restaurante da esquina -

______________________________________

b) (nós) ver uma série na televisão  - ______________________________________

c) (tu) fazer desporto - ______________________________________

d) (eu) preparar o jantar - ______________________________________

e) (ela) tomar duche - ______________________________________________

f) (vocês) ler umas páginas de um romance _________________________________
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3. În exemplele de mai jos, în primă fază vreau să descriu o acțiune pe care o fac în mod

obișnuit și apoi să mă refer la ea drept la o acțiune pe care o fac acum. Urmărește modelul și

apoi dă-i bice:

(eu) fazer desporto - faço desporto / estou a fazer desporto / estou fazendo desporto

a) (ele) fazer o café - ____________________________________________________

b) (nós) parquear o carro - _________________________________________________

c) (eles) sentir-se confuso - _________________________________________________

d) (vocês) dar um mergulho - ________________________________________________

e) (eu) fugir de um projeto  - ________________________________________________

f) (tu) pôr a mesa - ________________________________________________________

PS: Dacă v-ați prins urechile la exercițiul 3, la formele de indicativ prezent ale verbelor

neregulate (puse în scop precis, muahahahaaa!), poate n-ar fi rău să le reluați. Zicem doar :D!

Respostas:

1.
a) estou; b) estão; c) estamos; d) estão; e) estás; f) está; g) está; h) está; i) está

2.
a) está a almoçar no restaurante da esquina / está almoçando no restaurante da esquina

b) estamos a ver uma série na televisão / estamos vendo uma série na televisão

c) estás a fazer desporto / estás fazendo desporto

d) estou a preparar o jantar / estou preparando o jantar

e) está a tomar duche / está tomando duche

g) estão a ler umas páginas de um romance / estão lendo umas páginas de um romance

3.
a) faz o café / está a fazer o café / está fazendo o café

b) parqueamos o carro / estamos a parquear o carro / estamos parqueando o carro
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c) sentem-se confusos / estão a sentir-se confusos / estão se sentindo confusos

d) dão um mergulho / estão a dar um mergulho / estão dando um mergulho

e) fojo de um projeto / estou a fugir de um projeto / estou fugindo de um projeto

f) pões a mesa / estás a pôr a mesa / estás pondo a mesa
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