
VERBOS REGULARES

Modo INDICATIVO

Tiempo FUTURO DO PRESENTE

ESTUDAR VENDER PARTIR

Eu estudarei Eu venderei Eu partirei

Tu estudarás Tu venderás Tu partirás

Ele (Você) estudará Ele venderá Ele partirá

Nós estudaremos Nós venderemos Nós partiremos

Vós estudareis Vós vendereis Vós partireis

Eles estudarão Eles venderão Eles partirão

 Terminaciones verbales de 1º, 2º y 3º conjugación (modo indicativo)

Modo INDICATIVO

Tiempo FUTURO DO PRESENTE

ESTUDAR VENDER PARTIR

arei erei irei

ará erá irá

aremos eremos iremos

arão erão irão

 Terminaciones verbales de 1º, 2º y 3º conjugación en español (modo indicativo)

Modo INDICATIVO

Tiempo FUTURO SIIMPLE

ESTUDIAR VENDER PARTIR

aré eré iré

ará erá irá

aremos eremos iremos

arán erán irán



1.- Realice la traducción al español.
Texto: Salvador, a primeira capital

Salvador, a capital da Bahia, foi um dos primeiros centros da colonização

portuguesa no Brasil. Foi também a primeira capital do país.

Salvador possui muitas ladeiras e platôs e sua arquitetura colonial é muito rica.

Suas igrejas barrocas, seus monumentos históricos, seus conventos e seus prédios são

muito famosos.

A primeira capital tem mais de dez áreas tombadas pelo Serviço do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional. De todas essas áreas, a mais importante é a do

Pelourinho.
O Pelourinho é um conjunto de edificações dos séculos XVI e XVII que incluem

sobrados e igrejas. Ele fica no centro de Salvador, entre a cidade baixa e a cidade alta.

A tradição popular diz que tem 365 igrejas, mas na verdade são 129 igrejas e 36

capelas; a maior parte das construções dos séculos XVII e XVIII. As paredes da Igreja de

São Francisco de Assis são cobertas de ouro e sua grande sacristia possui móveis de

jacarandá. Alguns historiadores afirmam que essa igreja é a mais rica do Brasil.

Os fortes de São Marcelo e de Santa Maria, monumentos históricos muitos

interessantes, são da segunda metade do século XVI. O primeiro fica na entrada e o outro

à margem da Baía de Todos os Santos.

___________________________________________________________________

2.- Realice la traducción al portugués.
Dilma Vana da Silva Rousseff, nació en Belo Horizonte, el 14 de diciembre de 1947.

Economista y política brasileña, actual presidenta de su país desde el 1 de enero de 2011.

Hija de madre brasileña y padre búlgaro, Dilma creció en el seno de una familia de clase

media alta. Se instruyó en un colegio público. Mientras estudiaba en el colegio

secundario, tuvo lugar el Golpe de Estado de 1964. Desde aquel momento, comenzó a

militar en el movimiento de resistencia contra la dictadura militar. En 1964, siendo

estudiante secundaria, comenzó a militar políticamente en la Organización Revolucionaria

Marxista Política Obrera (POLOP) y también en “Política Operária”, para formar parte de

la organización guerrillera COLINA, reorganizada más adelante como VAR Palmares, uno

de los grupos armados más grandes formados contra el régimen militar. Detenida en

1970, un tribunal militar la torturó y luego condenó, permaneciendo en prisión durante tres

años.



Ejemplos:
 Márcia comprou uma casa nova. .......................................................................................

 Paulo aprendeu muito em sua viagem à China. .................................................................

 Eles abriram a loja. .............................................................................................................

 Alberto viajou com sua namorada à Itália. .........................................................................

 Ontem nós comemos bife à milanesa. ...............................................................................

 O menino abriu a janela da sala de aula. ...........................................................................

 Ele trabalhou durante cinco anos no Brasil. .......................................................................

 Ela não compreendeu minha situação. ..............................................................................

 Aquela moça discutiu com sua amiga. ..............................................................................



Ejercicios
A.- Complete las oraciones con el verbo correspondiente en pretérito perfecto y traduzca.

 Verbos regulares de 1ª conjugación (AR)
1. Ontem, eles ............................................................. no centro da cidade. (Caminhar)
____________________________________________________________________________
2. Pedro e Márcia ............................................. no restaurante de seu amigo. (Almoçar)
____________________________________________________________________________
3. Nós ................................................ muito. (Trabalhar)
____________________________________________________________________________
4. Júlio ............................................... com sua família no Brasil durante 10 anos. (Morar)
____________________________________________________________________________

 Verbos regulares de 2ª conjugación (ER)
1. Ela ........................................... a ficha de inscrição para aquele curso. (Preencher)
____________________________________________________________________________
2. Ela ...................................................... um correio eletrônico para sua família. (Escrever)
____________________________________________________________________________
3. Eu não  ................................................... o que ele me explicou. (Compreender)
____________________________________________________________________________
4. Ontem de manhã, nós ............................................ na praia do Rio de Janeiro. (Correr)
____________________________________________________________________________

 Verbos regulares de 3ª conjugación (IR)
1. Eles .................................................................. seu juramento. (Cumprir)
____________________________________________________________________________
2. Por que vocês .................................................. de jogar futebol? (Desistir)
____________________________________________________________________________
3. Ele .................................................................. para a Europa sem ela. (Partir)
____________________________________________________________________________
4. O professor .............................................. as notas baixas à falta de estudo. (Atribuir)



II.- Traduzca el siguiente texto al español:

“Personagens do esporte brasileiro”
“Mané” Garrincha
Grande jogador de futebol. Jogou 60 partidas pela seleção brasileira. Tinha um
estilo próprio de jogar. Com pernas muito tortas, sempre chutou a bola de forma
diferente! Jogava intuitivamente. Fazia jogadas criativas e inesperadas,
desorientando seus adversários.

Ayrton Senna da Silva
Contrariando a tradição brasileira, Senna trocou a bola pela
gasolina e os grandes clubes de futebol pelas escuderias
mais famosas. Começou sua espetacular carreira no automobilismo aos 4
anos de idade, quando ganhou seu primeiro kart, construído pelo pai. Foi
tricampeão da Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991). Famoso e admirado em todo o
mundo, morreu aos 34 anos em um acidente, durante o grande Prêmio de
Ímola, na Itália, quase tetracampeão.

Maria Esther Bueno
Todo esportista que ama o tênis sabe quem é Maria Esther Bueno. Não é para
menos. Sua carreira começou quando tinha 18 anos. De 1957 a 1967, ganhou
65 campeonatos internacionais em simples, 90 em duplas e 15 em duplas
mistas. No total, são 170 títulos fora do Brasil. Maria Esther Bueno é nome
importante em Wimbledon: tricampeã em simples e cinco vezes campeã em
duplas! Uma grande campeã, sem dúvida. Uma grande campeã internacional
brasileira, nascida em São Paulo.

Gustavo “Guga” Kuerten
Gustavo Kuerten, conhecido como Guga, apelido afetivo comum no
Brasil para o nome Gustavo, é um ex-tenista profissional brasileiro,
considerado o maior tenista masculino da história do Brasil, o que é
comprovado pelos números (títulos, rankings e premiações) de sua
carreira.

Edson Arantes do Nascimento “Pelé”
É um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Nasceu na cidade de Três
Corações, em 1940. É reconhecido entre especialistas de futebol e ex-jogadores
como o maior futebolista da história. Em 1999, foi eleito “Futebolista do Século”. No
mesmo ano, uma revista francesa de esportes, consultou alguns ex-jogadores para
escolher o “Futebolista do Século” e Pelé se classificou em primeiro lugar. É
considerado o maior artilheiro de toda a história do futebol.
Recebeu o título de “Atleta do Século” de todos os esportes em 15 de maio de 1981 e
a FIFA também o escolheu, em 2000, como “O Jogador de Futebol do Século XX”.


