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 Leia o texto: 

Anitta é o nome artístico de Larissa de Macedo Machado (1993), uma carioca 
nascida em Honório Gurgel, subúrbio situado na Zona Norte do Rio de Janeiro. 
Ela é cantora, compositora, atriz e dançarina brasileira. 
Oriunda de uma família humilde, a cantora é filha de um vendedor de bateria de 
carros (Mauro Machado) com uma costureira/artesã (Míriam Macedo). Ela tem um 
irmão que se chama Renan Machado, ele é seu produtor e sócio.  

 Atenção palavras novas! MAIS VOCABULÁRIO 

Carioca: (gentilicio) persona que nació en la ciudad de Rio de Janeiro 

Filha: hija 

Irmão: hermano 

Dançarina: bailarina 

Vendedor de bateria de carros: vendedor de baterías de autos 

Costureira/artesã: modista/artesana 

 

Verbo SER Tempo Presente de Indicativo 

PRONOMES PESSOAIS VERBO SER 

Eu (yo) SOU  

Você (vos) É 

Ele (él) É 

Ela (ella) É 

Nós (nosotros) SOMOS 

Vocês (ustedes) SÃO 

Eles (ellos) SÃO 

Elas (ellas) SÃO 

 
- Eu sou Larissa de Macedo Machado (yo soy Larissa de Macedo Machado) 
- Ele é meu irmão Renan (él es mi Hermano Renan) 
- Eles são meus pais: Mauro e Miriam (ellos son mis padres) 
- Nós somos muito felizes (nosotros somos muy felices) 
- Você é argentino e eu sou brasileira (vos sos argentino y yo soy brasileña) 
 

 Mais exemplos de frases com verbo “ser” e integrantes da família 

Anitta é uma cantora pop muito famosa (Anitta es uma cantante pop muy famosa) 
Ela é brasileira, é solteira e não tem filhos (Ella es brasileña, es soltera y no tiene hijos) 
Mauro Machado é o pai da Anitta e Miriam Macedo é a sua mãe (Mauro Machado es el padre 
de Anitta y Miriam Macedo es su madre)  
O seu irmão é Renan Machado. Todos são cariocas, nasceram e moram no Rio de Janeiro. (Su 
hermano es Renan Machado. Todos son cariocas, nacieron y viven en Rio de Janeiro) 
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O jogador de futebol Neymar e a cantora Anitta são amigos desde o ano 

2013. Os dois têm origens humildes e agora são muito famosos. Eles 

têm mansões no Rio de Janeiro e estão passando a quarentena nas 

suas casas luxuosas.  

 Atenção palavras novas! MAIS VOCABULÁRIO 

Jogador de futebol: futbolista 

Origens: orígenes 

Mansões:  mansiones  

Luxuosa: lujosas  
 

 

 
O Brasil se divide geograficamente em regiões, estados e municípios. Por exemplo, Anitta é 

carioca (natural do município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro), Neymar nasceu 

em Mogi das Cruzes (município que pertence ao estado de São Paulo) Ambos os estados (Rio 

de Janeiro e SãoPaulo) pertencem à Região Sudeste do Brasil.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREFA DE PESQUISA (REALIZAR BÚSQUEDA EN INTERNET) 
 

1. Pesquisar em www.Google.com.br quantas regiões o Brasil tem (en cuántas regiones 
está dividido Brasil) 
 

2. Buscar informação sobre duas (2) personalidades brasileiras famosas para ver em que 
cidade nasceram, em que região do Brasil. Podem ser famosos por ser presidentes, 
cantores, atores, escritores, esportistas, etc.  

               Você pode escrever assim: Ele é...........  / Ela é.......... (nome completo), é.............. 
(profissão). Nasceu em ................. (cidade/município), no estado de ....................., que 
pertence à região ..................... do Brasil. 

 
3. Agora assista ao seguinte vídeo sobre as regiões do Brasil e mais algumas 

curiosidades! https://www.youtube.com/watch?v=b_HYgu0ulSo&t=38s 

https://www.youtube.com/watch?v=b_HYgu0ulSo&t=38s
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9sYz50rXRAhXBfZAKHb_OBigQjRwIBw&url=http://www.youtube.com/&bvm=bv.143423383,d.Y2I&psig=AFQjCNH-NfXmwyEbHUctYwEWfMSYDwY3jA&ust=1484071401615378

