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Curso de português 5 
Para evitar confusiones usaremos la letra cursiva cuando el texto esté en español e em itálica em português. 
Entre las fotocopias que podéis consultar hay un apéndice gramatical en páginas amarillas. 
Los asteriscos numerados remiten a explicaciones que aparecerán en el Apéndice gramatical y que constituirán 
un complemento a las fotocopias entregadas con el mismo. 

 
1. Apresentar-se. Cumplimentar.Despedir-se. 1, 2 3 4, 5, 6, 9, 1 

1.1. Formas de tratamento. 
1.2. Interrogações. 
1.3. Afirmações, negações. 
1.4. Acentos. Til. Crase.  
1.5. Falsos amigos: Identificación. 

2. Falar sobre a profissão, a casa e a família. 10, 11, 12, 13, 14, 6 
2.1. Hábitos e costumes. 
2.2. Expressão da possessão. 
2.3. Falsos amigos: Enseñanza. Trabajo. Profesiones. 

3. Números. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
3.1. Moradas.Abreviaturas. 
3.2. Horas. Datas. Localizar no tempo. 
3.3. Dias da semana. Mese. Estações do ano. 
3.4. Soletrar. Sons e letras. Pronúncia. 

4. Falar sobre alimentos e hábitos alimentares. 28, 29, 30, 31, 33 
4.1. Encomendar refeições. 
4.2. Expressões de hábito. 
4.3. Falsos amigos: Alimentación. Comercio. 

5. Transportes. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 78 
5.1. Indicar o percurso. Pedir e dar direções. 
5.2. Falsos amigos: Viajes. Transportes. 

6. Tempos livres. 40, 41, 42, 43, 44, 17 
6.1. Convidar. Marcar encontros, combinar. 
6.2. Lazeres, tempos livres. 

 
7. Pedir e dar informações sobre produtos. As compras. 45, 46 47, 48, 49 

7.1. Localizar no espaço. Preposições e locuções prepositivas: 
7.1.1. a.  

Ela está sentada à janela. 
À sombra está-se bem, ao sol está muito calor. 
A casa de banho é ao fundo do corredor à direita. 

7.1.2. em. 
Moro em Lisboa, na Av. do Brasil. 
À noite fico sempre em casa.  

7.1.3. em cima de. 
Os livros estão na mesa. 
Há muito pó no chão. 
Arrumei os sacos em cima do armário. 
A tua mala está em cima da cadeira. 

7.1.4. dentro de. 
Pus o dinheiro no bolso. 
Ele está no quarto. Está deitado na cama. 
Os livros estão dentro da pasta. 
Está muito calor dentro do autocarro. 

7.1.5. debaixo de. 
O gato está debaixo da mesa. 
Debaixo das árvores está mais fresco. 

7.1.6. ao lado de. 
A livraria fica ao lado da escola. 
A Camila senta-se sempre ao lado do David. 

7.1.7. em frente de. 
O supermercado fica em frente do restaurante. 

7.1.8. à frente de. 
O Pedro está à frente do Rui. 

7.1.9. atrás de. 
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O quadro está atrás da professora. 
O Zé está atrás da Luísa. 

7.1.10. entre. 
O Bento está entre a Doce e o Alberto. 
Encontrei isto entre as tuas coisas! 

7.1.11. perto / longe de. 
A casa fica perto da escola, mas muito longe das lojas. 

7.2. Descrever objetos. 
Largo: comprido / longo 
Corto: curto 
Acho: largo 
Adjetivos positivos:  giro, bonito, engraçado, legal, bom (ótimo) 

Adjetivos negativos:  feio, chato, mau (pior ou péssimo) 
7.3. Falsos amigos: Vestuario. 

 

português español português español 

o agasalho prenda de abrigo fardar uniformar 

bolso bolsillo a ganga tela vaquera 

o boné la gorra o lenço pañuelo 

os brincos pendientes a loja tienda, comercio 

o calção (de banho) bañador (de hombre) as meias, as peúgas calcetines 

as calças 
os calções 

pantalones 
pantalones cortos, 
bermudas 

a peça de vestuário prenda de vestir 

camisola, t-shirt camiseta a pele piel 

a camisola, o pulôver jersey o pendente colgante 

casaco chaqueta o saco, a mala bolso, maleta 

chapéu sombrero a saia falda 

cinto cinturón o sobretudo abrigo 

as cuecas bragas, calzoncillos o abrigo protección 

a farda uniforme o sobreiro alcornoque 

 
 

português español português español 

atacadores, cordões cordones (de zapatos) o fato-macaco mono (de trabajo) 

o blusão una cazadora o número (roupa, 
sapato) / o tamanho 

número, talla 

o capacete el casco o pano, o tecido tela, tejido 
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o colar collar o salto el tacón 

a corrente cadena a cadeia una prisión 

despido, nu desnudo o casco casco  (pezuña) 

o fato traje a prenda regalo 

o fato de banho bañador (de mujer) a talha una talla (de tallar) 

o fato de treino chándal a tela lienzo, cuadro 

 
 

português español português español 

apertado apretado ajustado passar a ferro planchar la ropa 

o cinturão cinturón (artes 
marciales) 

roupão de banho albornoz 

engomar planchar visual, look aspecto, look 

jardineiras, macacão pantalón de peto capucho monje capuchino 

a linha el hilo patrão  jefe, encargado  

 
8. Tipos de habitação. Zonas da cidade. Falsos amigos: Vivienda. Lugares. 50, 51, 52, 

53 
Vivienda: 

português español português español 

a almofada almohadón a habitação la vivienda 

o andar piso, planta a lâmpada bombilla 

a apartamento piso, apartamento o quarto la habitación  (dormir) 

a cadeira silla a quinta casa de campo 

o candeeiro lámpara o rés do chão planta baja 

a cave / o porão  el sótano o sótão el desván 

o chão el suelo a taça copa (trofeo) 

a chávena la taza a toalha la  toalla 

o copo copa, vaso o travesseiro almohada larga 

o corrimão la barandilla a varanda 
o balcão  

el balcón 
el mostrador 

a escova cepillo o vaso la maceta, jarrón 

a garrafa botella a vassoura la escoba 
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o garrafão garrafa a maceta el martillo 

 
 

português español português español 

o aquecedor radiador, estufa a gaveta cajón 

o cálice copa (de licor) o ladrilho baldosa 

a campainha timbre (de la puerta) a prateleira estante 

a caneca 
a taça (de champanhe) 

jarra (de cerveza) 
copa (de cava) 

a renda (da casa) el alquiler 

o copo com pé copa de vino o tijolo el ladrillo 

o corredor pasillo a tinta (plástica) pintura (plástica) 

o coxim cojín, almohadilla a vivenda 
a casa geminada 

vivienda unifamiliar o 
casa adosada 

o dormitório dormitorio colectivo a estufa el radiador 

a ficha enchufe   

 
 

português español português español 

a alcatifa moqueta a grade reja, verja, barandilla, 
balaustrada 

a autoclismo 
a cisterna 

cisterna (del baño) 
aljibe, cisterna 

o lavatório el lavabo 

o betão (armado) hormigón (armado) a mesa de cabeceira mesilla de noche 

o capacho felpudo a mola (de roupa) pinza de la ropa 

o carpete alfombra a sanita váter 

o degrau peldaño, grada o tapete (de banho) alfombrilla (de baño) 

o estendal tendedero a toalha de mesa mantel 

a ficha tripla ladrón, clavija de 
varias tomas 

inodoro (adj) inodoro (sin olor, adj) 

 
Lugares: 

português español português español 

a academia (de 
ginástica) 

gimnasio o largo plaza, placeta 

a adega bodega o local un lugar 
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a baixa centro de ciudad a mercearia tienda de ultramarinos 

o balcão (teatro) anfiteatro o monte casa de campo en la 
región Alentejo 

o balneário, o vestiário vestuario (de 
gimnasio, piscina…) 

o morro cerro 

a barragem embalse a oficina el taller 

o botequim bar, taberna o palco escenario 

calçada empedrado, 
adoquinado 

o pantâno zona pantanosa 

o camarote palco de teatro, 
camarote de barco 

o passeio acera 

a cantina comedor (de facultad, 
de empresa) 

pousada 
pousada de juventude 

parador de turismo 
albergue juvenil 

drogaria, farmácia farmacia a praça plaza 

o escritório oficina a quinta finca, casa de campo 

o espaço un local, un 
establecimiento 

termas / caldas balneario 

a esplanada terraza (de bar o 
restaurante) 

vestiário (de teatro 
cinema…) 

guardarropa 

a esquadra de Polícia comisaría de Policía a bodega porquería, casa muy 
sucia 

a faixa de rodagem carril de la calzada o despacho una resolución 
un nombramiento 

a feira mercado, mercadillo o talher el cubierto (para 
comer) 

o gabinete el despacho (parte de 
una casa o edificio) 
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9.  Falar sobre viagens e tipos de alojamento. 54, 55, 56, 57, 58 
 

10. A saúde. 59, 60 61, 62, 24, 27 
10.1. Descrever estados físicos e psicológicos. 
10.2. Medicamentos. 
10.3. Falsos amigos: Cuerpo humano. Salud. 

11. Contar alguma coisa a alguém. 63, 64, 65, 66, 67, 32, 58, 63, 73 
11.1. Relatar e reagir a acontecimentos da vida quotidiana. 
11.2. Contar experiências passadas. 
11.3. Localizar no tempo. 
11.4. Falar do tempo. 68 

12. Fazer planos. 68, 69, 70, 71, 22, 48 
12.1. Expressar gostos e opiniões. 
12.2. Fazer previsões. Falar de projetos. 
12.3. Expressar desejo e dúvida. 
12.4. Expressar obrigação. sugerir. 

13. Votos. Felicitar. Agradecer. Pedir desculpas. Contactos sociais formales. 72, 73, 74, 75 
14. Reclamações. Reparações. 76, 77, 78, 79 
15. Deixar e transmitir mensagens. 80, 81, 82, 83, 37 

15.1. Falar ao telefone. O telemóvel. 
15.2. Transmitir indiretamente um enunciado. 
15.3. Cartas, e-mails. 
15.4. Nos correios. 

16. Conectores. 
16.1. Falsos amigos: Conectores. 

17. Identificar e distinguir sons. 
18. Falsos amigos: 

18.1. Vida animal. Naturaleza. 
18.2. Valoración. Calificativos. 
18.3. Acciones. 

19. Lisboa. Portugal. História e atualidade.  12, 43, 53 
20. Apêndice gramatical. 

 
 


