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OS CUMPRIMENTOS E EXPRESSÕES DE CORTESIA 

 

Antes de tudo, é bom saber que, assim como no espanhol, existem dois tipos de 
cumprimentos: os formais e os informais. Os formais você deve usar para 
demonstrar respeito com pessoas mais velhas, que acabou de conhecer ou que 
não conhece muito bem. Já os informais podem ser usados com sua família, 
amigos e pessoas que você já conhece. Tudo certo até aqui? Então vamos 
continuar! 

 

Cumprimentos Formais 

 
• Bom  dia! 
• Boa  tarde! 
• Boa  noite! 
• Como  vai  o senhor?  
• Como vai  a  senhora?  

Usamos pronombres de tratamiento 
formal “o senhor” “a senhora” para 
tratar con respeto a la persona, sea 
hombre (o senhor) o mujer (a senhora) 
por ser más grandes que nosotros ”mais 
velhos”, por su jerarquía o simplemente 
porque no los conocemos. Ambas 
formas se traducen al español como 
“USTED” 

 

Cumprimentos Informais 

 
• Oi 
• Olá 
• Como  vai  você? 
• Tudo   bem?  
• Tudo  bom? 
• Tudo  legal? 
• Tudo  jóia? 
• Tudo  beleza? 
• E aí, tudo bem? 
• E aí, beleza? 

Usamos pronombre de tratamiento informal 
“você” cuando con familiares y amigos. Se 
traduce al español como “VOS”. 

 

Para despedidas: 

• Até  amanhã! (ATÉ es 

HASTA) 
• Até  já! 
• Até  logo! 
• Até  mais tarde! 
• Até  mais! 
• Até  a  próxima 

aula! 
• Até  depois! 
• Adeus!  
• Tchau! 
• A gente se vê! (nos 

vemos)  
Usamos pronombre de 
tratamiento informal “a gente” 
para referirnos a “NOSOTROS”. 
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Expressões utilizadas 

quando conhecemos uma 

pessoa: 
• Prazer! 
• Muito prazer! 
• Prazer em  conhecê-lo!  
• Prazer em te  conhecer!  

Usamos estas expresiones para decir 
“un gusto” “un gusto en conocerte” y 
podemos responder “O prazer é meu” 
(el gusto es mío) 

Para agradecer 

 
• Obrigado 
• Obrigada 
• Muito  obrigado / a 

 
La palabra “obrigado” (GRACIAS) tiene 
género, ya que se traduce como (obrigado: 
agradecido) (obrigada: agradecida) y 
podemos responder: “De nada, “você não 
tem de quê”, “obrigado/a você” 

PERMISO, POR FAVOR, MUCHAS 
GRACIAS Y DISCULPE. 

 Assista ao vídeo do canal “Português ao Vivo” e resolva o 
exercício: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hIG-IFWZxbs 

 Marque com uma cruz (X) a opção correta em cada situação/diálogo: 

1. Trata-se de um diálogo:  

 

 

2. Acontece durante que parte do dia? 

 

 

 Atenção palavras novas!  

Manhã: la mañana (momento del día) 

Tarde: tarde 

Noite: noche  

3. Indique os nomes de todos os integrantes da família: 

Lucia Pablo Vanessa Diogo Lúcia Melissa Pedro Patrícia Paulo Diego 

          

1. Trata-se de um diálogo:  

 

FORMAL INFORMAL 

  

Manhã Tarde Noite 

   

FORMAL INFORMAL 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hIG-IFWZxbs
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2. Onde acontece o diálogo? 

 

 

 Atenção palavras novas!  

Contrações (união de preposição com artigo) 

NA: en la 

NO: en el 

 

1. Trata-se de um diálogo:  

 

 

2. Trata-se de uma conversa entre:  

 

 Atenção palavras novas!  

Números:  

1: um/ uma (um livro, uma mesa) 

2: dois/duas (dois amigos, duas amigas) 

Observação: esses números têm gênero!! 

Homem: hombre 

Mulher: mujer 

1. Trata-se de um diálogo:  

 

2. Trata-se de uma conversa entre:  

3. Eles são:  

 Atenção palavras novas!  

Chefe: jefe 

 

 

Na casa No supermercado Na escola No banco 

    

FORMAL INFORMAL 

  

Um homem e uma mulher Dois homens Duas mulheres 

   

FORMAL INFORMAL 

  

Um homem e uma mulher Dois homens Duas mulheres 

   

Marido e mulher Amigos  Chefe e secretária 
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4. O tratamento entre eles é respeitoso? 

 

5. O diálogo acontece durante que parte do dia:  

1. Trata-se de um diálogo:  

 

2. Trata-se de uma conversa entre:  

3. O tratamento entre eles é respeitoso? 

 

4. O diálogo acontece durante que parte do dia:  

1. Assista ao vídeo do canal “Tus clases de portugués” para saber pronunciar 
todos os cumprimentos aprendidos e aprender os números! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cwY85S1O0vk 

 
2. Assista ao vídeo do canal “Português ao Vivo” e escreva no seu caderno os 

números de 1 a 100:  
https://www.youtube.com/watch?v=U_LBoDS8N_w

  Sim Não  

  

  Manhã Tarde  Noite  

   

FORMAL INFORMAL 

  

Um homem e uma mulher Dois homens Duas mulheres 

   

  Sim Não  

  

  Manhã Tarde  Noite  

   

https://www.youtube.com/watch?v=cwY85S1O0vk
https://www.youtube.com/watch?v=U_LBoDS8N_w

