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1. Vamos aprender vocabulário! Leia o quadro a seguir: 

Dias da semana 
Segunda-feira: lunes 
Terça-feira: martes 

Quarta-feira: miércoles 
Quinta-feira: jueves 
Sexta-feira: viernes 

Sábado: = 
Domingo: = 

 

Meses do ano 
Janeiro 

Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 

Agosto 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro 

Nacionalidades 
argentino/a 
boliviano/a 
brasileiro/a 
chileno/a 

uruguaio/a 
paraguaio/a  
mexicano/a  

venezuelano/a 
americano/a 

italiano/a 
francês/ francesa 

inglês, inglesa 
espanhol/espanhola 

português/ portuguesa 
alemão/alemã 

angolano/angolana 
moçambicano/moçambicana 

chinês/ chinesa 
japonês/ japonesa 
(A lista continua…) 

 

Estações do ano: 
Verão 

Inverno 
Primavera 

Outono Estados Civis 
Solteiro/a 
Casado/a 

Divorciado/a 
Viúvo/a 

 

 

Vamos aprender a perguntar e dar informações pessoais (pedir y dar 

información personal, datos personales) 

2. Assista ao vídeo do canal “Português ao Vivo”:  

https://www.youtube.com/watch?v=HSLYR25dgi4 

Na situação do vídeo, Paulo está contratando serviço de cabo e net (servicio de cable 

e internet). A atendente faz perguntas para saber mais dados pessoais do Paulo como 

nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, telefone, e-mail.  

 

3. Leia com muita atenção: DADOS PESSOAIS PERGUNTAS E RESPOSTAS  

https://www.youtube.com/watch?v=HSLYR25dgi4
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NOME: Temos diferentes maneiras de perguntar o nome. 

Perguntas: Qual é o seu nome? (cuál es tu nombre) / Quem é você? (quién sos vos) / Como 
você se chama? (como te llamás) 

• Respostas: Meu nome é Paulo/ Eu sou Paulo/Eu me chamo Paulo/  
Meu nome é Paulo Silva. Essa é uma resposta completa com NOME e SOBRENOME 
(apellido) 

• Observação: Usamos o verbo SER conjugado em terceira pessoa do singular:  

Meu nome é Paulo (mi nombre ES Paulo). Também podemos responder com “eu 
sou Paulo”: Pronome pessoal EU (yo) + verbo SER conjugado na primeira pessoa do 

singular “SOU” (soy) (Yo soy Paulo) ou podemos dizer: “eu me chamo Paulo” (yo 
me llamo Paulo) 

NACIONALIDADE 

Pergunta: Qual é a sua nacionalidade? (cuál es tu nacionalidad) 

• Resposta: Minha nacionalidade é brasileira/ Eu sou Brasileiro. 
✓ Outros exemplos: Paulo é brasileiro / Melissa é brasileira 

• Observação: Minha é pronome possessivo que significa “MI”. Usa-se com 

substantivos femininos. Exemplo: minha casa, minha amiga, minha mochila.  

Com substantivo masculino usamos MEU. Exemplos: Meu livro, meu amigo, meu 

celular. 

ESTADO CIVIL 

Pergunta: Qual é o seu estado civil? (cuál es tu estado civil) 

• Resposta: Meu estado civil é casado 
✓ Outros exemplos: Paulo é casado / Lúcia é casada 

PROFISSÃO  

Pergunta: Qual é a sua profissão? (cuál es tu profesión) 

• Resposta: Eu sou engenheiro 

• Outros exemplos: Paulo é engenheiro / Mônica é engenheira 

ENDEREÇO (DIRECCIÓN) 

Pergunta: Qual é o seu endereço? (cuál es tu dirección) 

• Resposta: Meu endereço é..... 

TELEFONE 

Pergunta: Qual é o seu telefone? (cuál es tu número de teléfono) 

• Resposta: Meu telefone é.... 
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E-MAIL 

Pergunta: Qual é o seu e-mail? (Cuál es tu e-mail) 

• Resposta: Meu e-mail é..... 
 

4. Agora complete a ficha com seus dados pessoais!  

Leia todas as apresentações pessoais de famosos, observe o uso do verbo SER e as 
nacionalidades. A seguir, faça os exercícios.  

Lionel Andrés Messi Cuccittini, mais conhecido como Messi (Rosário, 24 de junho de 1987), 

é um futebolista argentino que atua como atacante. Atualmente joga 

pelo Barcelona e Seleção Argentina, onde é capitão por ambos. 

Frequentemente é considerado o melhor jogador do mundo e como um dos melhores 

jogadores de todos os tempos 

❖ Complete os seguintes dados do Messi: 

Nome completo: 

Nacionalidade: 

Cidade onde nasceu (ciudad donde nació) 

Idade (edad):   

Profissão: 

 

OBSERVAÇÃO: você tem que calcular a idade levando em conta o ano 
de nascimento, por exemplo, Messi nasceu em 24 de junho de 1987. 
Ele tem............ anos / vai fazer ......... anos (va a cumplir “x” años 
ahora en 2020) 

  

Nome:____________________________________________________________ 

Sobrenome:_______________________________________________________ 

Estado civil: _______________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

Cidade:_________________País:_______________________________________ 

Número de telefone:_________________________________________________ 

Nacionalidade:______________________________________________________ 

Profissão/ ocupação:_________________________________________________ 

                                                                                           

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A1rio_(Argentina)
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebolista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentinos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atacante_(futebol)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Argentina_de_Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A3o_(futebol)
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Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro GOIH (Funchal, 5 de fevereiro de 1985) conhecido 

como Cristiano Ronaldo ou "CR7" (em referência ao número de sua camisa) é 
um futebolista português que atua como extremo-esquerdo ou ponta de lança. Atualmente 
joga pela Juventus e pela Seleção Portuguesa. 

É considerado como um dos melhores e mais completos jogadores do mundo e de todos os 

tempos. 

❖ Complete os seguintes dados do Cristiano Ronaldo: 

Nome completo: 

Nacionalidade: 

Cidade onde nasceu: 

Idade:   

Profissão: 

Neymar da Silva Santos Júnior, mais conhecido como Neymar Jr. ou apenas Neymar (Mogi 

das Cruzes, 5 de fevereiro de 1992), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. 

Atualmente joga pelo Paris Saint-Germain e pela Seleção Brasileira. 

❖ Complete os seguintes dados do Neymar: 

Nome completo: 

Nacionalidade: 

Cidade onde nasceu: 

Idade:  

Profissão: 

Larissa de Macedo Machado (Rio de Janeiro, 30 de março de 1993), mais conhecida pelo 

seu nome artístico Anitta, é uma cantora, apresentadora, compositora, 

dançarina e atriz brasileira. 

❖ Complete os seguintes dados da Anitta: 

Nome completo: 

Nacionalidade: 

Cidade onde nasceu: 

Idade:  

Profissão: 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Infante_D._Henrique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funchal
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebolista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta-esquerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centroavante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juventus_Football_Club
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mogi_das_Cruzes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mogi_das_Cruzes
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebolista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atacante_(futebol)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_Football_Club
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apresentador_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros

